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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมายมียุทธศาสตร์ ประกอบด้วยดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง 
ซึ่งมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท.โดยเทศบาลต้าบลชะมาย 
มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  
ของเทศบาลต้าบลชะมาย “มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา ปลอดยาเสพติด 
คุณธรรมน้าชีวิต สู่สังคมพัฒนายั่งยืน” โดยเทศบาลต้าบลชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวมให้ครอบคลุมเกิดความสะดวกสบาย 
แก่ประชาชน 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความสะอาดสวยงาม พัฒนาอย่างยั่งยืน 
6. บริหารจัดการการเงินการคลังอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย ประจ าปี 2563 (ไตรมาส1-2) 

 เทศบาลต้าบลชะมาย ได้ด้าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ้าปีงบประมาณ 2563  
( ไตรมาส1 -2)  ในเขตพ้ืนที่  โดยได้ รับความร่ วมมือการส่ ง เสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ จนโครงการต่างๆประสบผลส้าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
ทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจราจร และผังเมืองรวม 
         เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ  
การปรับปรุงพ้ืนที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและ  
การประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตต้าบลชะมาย อย่างทั่วถึง  
เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้ 
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โครงการที่ด าเนินการมีทั้งสิ้น 20 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนางคลิ้ง ศรีอรัญ หมู่ที่ 1 44,509 
2 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนางนอง  พรหมเทศ หมู่ที่ 1 58,134 
3 โครงการขยายเขตประปาสายประดู่ หมู่ที่ 1 81,417 
4 โครงการขยายเขตประปาสายหมูบ่้านจัดสรร-บ้านในอ่าว หมู่ที่ 4 57,524 
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทิวทอง ซอย 1 หมู่ที่ 7 199,000 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาค้าทวด ซอย 12 หมู่ที่ 6 428,000 
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนานอก หมู่ที่ 2 500,000 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายอ้าเภอ ซอย 1 หมู่ที่ 8 58,000 
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายอ้าเภอ ซอย 2 หมู่ที่ 8 99,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางละเมียด หมู่ที่ 1 59,000 
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย 1 หมู่ที่ 1 283,000 
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย 3 หมู่ที่ 1 156,000 
13 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม คสล. ชนิด 2 ช่อง ถนนสาย ป.ศลิาชัย (บริเวณสา้นักสงฆ์) หมู่ที่ 4 336,000 
14 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าสายคอกวัว หมู่ที่ 7 119,000 
15 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าสายนานอก หมู่ที่ 2 97,000 
16 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าสายหน้าโรงเรยีนพานิชย์ หมู่ที่ 7 355,000 
17 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าสายหมูบ่้านเมืองทอง หมู่ที่ 2 321,000 
18 โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตสายทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ หมู่ที ่1 220,000 
19 โครงการบุกเบิกถนนสายนาแฝด ซอย 2 หมู่ที่ 2 293,000 
20 โครงการบุกเบิกถนนสายบา้นนางประจวบ  สายเหมืองเก่า หมู่ที่ 4 462,000 

 รวมงบประมาณ 3,184,168 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคนและสังคม
ให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียน  
ในเขตเทศบาลต้าบลชะมาย โดยด้าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1-2) ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น   20  โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1  โครงการจดังานวันส้าคญัของชาติ หรืองานรัฐพิธี 165,295 
2 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบตักิารร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ้าเภอทุ่งสง 
30,000 

3 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดา้นการศึกษา 45,300 
4 โครงการป้องกันเด็กจมน้้า ด้าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
5 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 701,730 
6 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 1,253,141.36 
7 โครงการอาหารกลางวัน 2,558,000 
8 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคม ี 54,000 
9 โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 283,150 

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินงานรีสอร์ทผูสู้งอายุ(โรงเรียนผูสู้งอายุ) 6,000 
11 โครงการจดังานท้าบุญตักบาตรประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 16,045 
12 โครงการจดังานลอยกระทง 109,950 
13 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 112,964 
14 โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแหผ่้าขึ้นธาตุประจ้าปีงบประมาณ 2563 4,000 
15 โครงการจดังานประเพณีชักพระอา้เภอทุ่งสง ประจ้าปี 2563 65,000 

 โครงการจดังานประเพณเีดือนสิบ 15,00 
17 โครงการจดังานประเพณีชักพระ 100,000 
18 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,836,600 
19 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,318,400 
20 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 47,000 

 รวมงบประมาณ 14,706,575.36 
 

 
 
 
 
 
 
 



75 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนางบประมาณการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ประสิทธิ ภาพในการท้ า งาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน  ทั้ ง ด้ านความรู้  ความสามารถ  
ทักษะและทัศนคติให้มีจิตส้านึกที่ดี สามารถให้บริการอ้านวยความสะดวก สนองความต้องการของประชาชนได้ โดย
ด้าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1-2) ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 6 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการ 

1 โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการเวทีประชาคมเทศบาลตา้บลชะมาย 9,587 
2 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดบัเพลิง 325,500 
3 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ 45,000 
4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 27,700 
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ้าเภอทุ่งสง 864,000 
6 การจัดนิทรรศการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 1,384 
 รวมงบประมาณ 1,273,171 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในเขตเทศบาลต้าบลชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์  

การจัดการขยะมูลฝอย น้้ า เสี ย  ส่ ง เสริมและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในเขตเทศบาลต้ าบลชะมาย ให้ดี ยิ่ งขึ้ น  
โดยด้าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1-2) ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการจ้างเหมาบริการก้าจดัมูลฝอยติดเชื้อ 4,800 
2 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานรักษาความสะอาด 97,800 
3 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัตงิานก้าจัดสิ่งปฎิกูล 54,000 
4 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) 791,701.24 
5 โครงการรณรงค์สร้างจิตสา้นึกคัดแยกขยะและของเสียจากต้นทาง ด้าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 รวมงบประมาณ 948,301.24 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยด้าเนนิการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563(ไตรมาส 1-2) ดังนี ้
โครงการที่ด าเนินการ  มีทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้ 22,800 
2 โครงการจัดท้าและปรบัปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 65,000 
3 โครงการประชาสัมพนัธ์การสรา้งแรงจูงใจในการชา้ระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี 6,650 
 รวมงบประมาณ 94,450 
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 1.2 การวัดผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 การวัดผลเชิงปริมาณ มีโครงการพัฒนาองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี 2563 ไตรมาส 1-2) 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา จ านวนโครงการ
ตามแผน

ด าเนินงาน 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2563 

(ไตรมาส 1-2) 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม 

119 125,811,610 23 20 3,184,168 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

97 33,908,000 31 20 14,706,575.36 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความยากจน 

6 170,000 2 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารและการจัดการองค์กร 

23 6,610,000 13 6 948,301.24 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยทุธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

12 307,322,000 6 5 948,301.24 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตรด์้านการเงินการคลัง 5 393,000 5 3 94,450 
รวม 262 474,214,610 

 

80 54 19,881,795.84 

 
 

 อภิปรายผลดังนี้ การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) ไปด้าเนินการจริง โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561 – 2565) เฉพาะปี 2563 รวมทั้งสิ้น 262 โครงการ งบประมาณ 474,214,610.-บาท ได้น้าไปจัดท้า 
แผนด้าเนินงานประจ้าปี 2563 จ้านวน 80 โครงการ และจ้านวนโครงการที่ได้ด้าเนินการจริงตามแผนด้าเนินงาน  
ประจ้าปี 2563 (ไตรมาส 1-2) จ้าวน 54 โครงการ งบประมาณ 19,881,795.84 

 

 

 


