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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2565 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอทุ่งสง .และแผนชุมชน  ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา ปลอดยาเสพติด คุณธรรมน าชีวิต สู่สังคม
พัฒนายั่งยืน” 

     1.1.2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายละเอียด ดังนี้ 
      ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม 
       ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
                             ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง 

   1.1.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 เทศบาลต าบลชะมาย มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลชะมาย “มุ่งพัฒนาสู่  ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา  
ปลอดยาเสพติด คุณธรรมน าชีวิต สู่สังคมพัฒนายั่งยืน” โดยเทศบาลต าบลชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวมให้ครอบคลุมเกิดความสะดวกสบาย
แก่ประชาชน 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในเขต อปท. 

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
เอกลักษณ์ของพื้นที ่

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

5.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
การจราจรและผัง
เมืองรวม 

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และสังคม 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

4.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
ด้านการบริหาร
และการจัดการ
องค์กร 

5.ยุทธศาสตร์
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และพัฒนา
ระบบป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาน้ าทว่ม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ  อปท. 

6.ยุทธศาสตร์
ด้านการเงินการ
คลัง 

1.ยุทธศาสตร์
การการบริหาร
จัดการเกษตร
และ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบ
วงจร และเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมะ 
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน 
ชุมชน และ
สังคมให้น่าอยู่ 
เข้มแข็ง ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.ยุทธศาสตร์
การรักษา
ความมั่นคง
และความ
สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด 

6.ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
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    1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
     1.2.1 โครงการพัฒนาท้องถ่ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2563)
           

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนด าเนินงาน ด าเนินการจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
การจราจรและผังเมืองรวม 

34 11,530,500 31 7,141,720.28 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 39 27,869,000 23 27,587,244.58 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

3 80,000 2 0 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารและการจัดการองค์กร 

16 3,258,000 8 3,011,886 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยทุธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

6 2,094,000 6 1,936,369.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตรด์้านการเงินการคลัง 5 393,000 3 387,198 
รวม 103 45,224,500 73 40,064,418.06 

   
   1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

    เทศบาลต าบลชะมาย ได้ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2563  
ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี  
จนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง 
โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ ดังนี้ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม 

เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ  
การปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบ
อาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตต าบลชะมายอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับการบริการข้ันพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการมีทั้งสิ้น 31 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการขยายเขตประปาสายบา้นนางคลิง้ ศรีอรัญ หมู่ที่ 1 89,018.63 
2  โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนางนอง  พรหมเทศ  หมู่ที่ 1 116,268.05 
3 โครงการขยายเขตประปาสายประดู่  หมู่ที่ 1 200,000 
4 โครงการขยายเขตประปาสายหมู่บ้านจัดสรร-บ้านในอ่าว  หมู่ที่ 4 200,000 
5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายต้นแค-วังหีบ ซอย 7 หมู่ที่ 5 284,000 
6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายหนองอาม ซอย 2 หมู่ที่ 2 14,433.60 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทิวทอง ซอย 1 หมู่ที่ 7 199,000 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาค าทวด ซอย 12 หมู่ที่ 6 428,000 
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนานอก หมู่ที่ 2 500,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายอ าเภอ ซอย 1 หมู่ที่ 8 57,000 
11 โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตสายนายอ าเภอ ซอย 2 หมู่ที่ 8 98,000 
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบา้นนางละเมียด หมู่ที่ 1 58,000 
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย 1 หมู่ที่ 1 283,000 
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย 3 หมู่ที่ 1  155,000 
15 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง ถนนสาย ป.ศิลาชัย  

(บริเวณส านักสงฆ์)  หมู่ที่ 4 
336,000(กันเงิน) 

16 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าสาย ป.ศิลาชัย หมู่ที่ 4 310,000 
17 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าสายคอกวัว หมู่ที่ 7 118,000 
18 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าสายนานอก หมู่ที่ 2 97,000(กันเงิน) 
19 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าสายหน้าโรงเรียนพานิชย์ หมู่ที ่7 355,000(กันเงิน) 
20 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าสายหมูบ่้านเมืองทอง หมู่ที่ 2 321,000(กันเงิน) 
21 โครงการบุกเบิกถนนสายนาแฝด ซอย 2 หมู่ที่ 2 293,000 
22 โครงการบุกเบกิถนนสายบ้านนางประจวบ สายเหมืองเก่า หมูท่ี่ 4 456,000 
23 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายต้นแค-วังหีบ 2 หมู่ที่ 5 419,000(กันเงิน) 
24 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอ าเภอ ซอย 3 หมู่ที่ 8 116,000(กันเงิน) 
25 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอ าเภอ หมู่ที่ 1 496,000(กันเงิน) 
26 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ซอย 3 หมู่ที่ 5 331,000(กันเงิน) 
27 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมูบ่้านทวีสุข ซอย 2 หมู่ที่ 2 490,000(กันเงิน) 
28 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมูบ่้าน สาโรจน์ ซอย 1 หมู่ที่ 8 139,000(กันเงิน) 
29  โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 2 หมู่ที่ 8 218,000(กันเงิน) 
30  โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 3 หมู่ที่ 8 190,000(กันเงิน) 
31  โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายอัจจิมา หมู่ที่ 7 231,000(กันเงิน) 

รวมงบประมาณ 7,597,720.28 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคนและสังคมให้
ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลชะมาย โยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 23 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1  โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติหรืองานรัฐพิธ ี 254,912 
2  โครงการบริหารจัดการศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอทุ่งสง 
30,000 

3  โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการศึกษา 151,800 
4  โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

 - โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาจัดอาหารกลางวนั (ศพด.)  
 - เงินสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  

 
1,014,980 
348,500 

5  โครงการอาหารเสริม(นม) 2,013,835.58 
6 โครงการอาหารกลางวนั 4,239,560 
7 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัตงิานฉีดพ่นสารเคมี 108,000 

8 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
9 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า 87,198 

10  โครงการส ารวจข้อมูลและขึน้ทะเบียนสนุัขและแมว ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
11  โครงการให้บริการทางสังคมดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน 500,000 
12  โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานรสีอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 6,000 
13 โครงการต้นกล้ายาเสพติด ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
14 โครงการจัดงานท าบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 16,045 
15 โครงการจัดงานลอยกระทง 109,950 
16 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 112,964 
17 โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตปุระจ าปีงบประมาณ 2563 4,000 
18 โครงการจัดงานประเพณชีักพระอ าเภอทุ่งสง ประจ าปี 2563 65,000 
19 โครงการจัดงานประเพณีเดือนสบิ 15,000 
20 โครงการจัดงานประเพณชีักพระ 100,000 

21 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 15,670,000 
22 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,644,000 
23 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 75,500 

รวมงบประมาณ 27,567,245 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย สนับสนุน

งบประมาณเพื่อด าเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชน  
ทุกกลุ่มอาชีพ โดยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่ 
 
ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 
1 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
2 โครงการสืบสานภูมิปญัญาพืชสมนุไพรพื้นบ้านดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
 รวมงบประมาณ ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนางบประมาณการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และประสิทธิภาพในการท างาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ  
ทักษะและทัศนคติให้มีจิตส านึกที่ดี สามารถให้บริการอ านวยความสะดวก สนองความต้องการของประชาชนได้ โดย
ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 8 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการ 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเวทปีระชาคมเทศบาลต าบลชะมาย 9,587 
2 โครงการจ้างเหมาบรารพนักงานดบัเพลิง 829,500 
3 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ 108,000 
4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 27,700 
5 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 307,715 
7 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง 

- จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จ านวน 16 คน คนละ 9,000 บาท 
- พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งให้ทันสมัยรองรับบริการประชาชน  

 
1,728,000 

- 
8 การจัดนิทรรศการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 1,384 
 รวมงบประมาณ 3,011,886 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลต าบลชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์  

การจัดการขยะมูลฝอย น้ า เสีย ส่ง เสริมและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในเขตเทศบาลต าบลชะมาย ให้ดียิ่ งขึ้น  
โดยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 6 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
2 โครงการจ้างเหมาบริการก าจดัมลูฝอยติดเชื้อ 29,508 
3 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 216,000 
4 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกลู 108,000 
5 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) 1,582,861.25 
6 โครงการรณรงค์สรา้งจิตส านึกคัดแยกขยะและของเสียจากต้นทาง ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

รวมงบประมาณ 1,936,369.25 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการ  มีทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ 
ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม จ านวนงบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 
1 โครงการจดัท าและปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 248,558 
2 โครงการประชาสมัพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการช าระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี 6,048 
3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพด้านวัสดุ 14,144 
 รวมงบประมาณ 268,750 

1.4 ผลที่ได้จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลชะมายด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยโครงการที่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีโครงการทั้งสิ้น 1,115 โครงการ จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2563 รวมทั้งสิ้น 262 โครงการ ได้น าไปจัดท าแผนด าเนินงานตามแนวทาง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 103 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.31 และมีโครงการ 
ตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 มีทั้งสิ้น 103 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และด าเนินการ
แล้วทั้งสิ้น 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.87 
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ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล 
 
1.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจาก การติดตาม และประเมินผลเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ เป้าหมาย จึงต้องมีการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ องค์กรว่าอยู่ในระดับใด 
เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่  
 1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การ
วางแผน (Planning) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor and 
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
  1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562  เป็นกรอบ
ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล   โดยด าเนินการ ดังนี้ 
      1.1 ส่งแบบประเมินผลโครงการ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ฯ ก าหนด ให้หน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  การใช้จ่ายงบประมาณ  ผลการประเมิน
โครงการ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาทุกข้ันตอน และจัดส่งให้กองวิชาการและแผนงานรวบรวมเป็นร่างรายงานผล
ติดตามฯ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมายในการพิจารณาข้อมูล 
 1.2 คณะกรรมการติดตาม ฯ ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล ประชุมและเชิญ
หัวหน้าหน่วยงาน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุม ซักถามข้อมูลตามแบบรายงาน ฯ ที่หน่วยงาน
ส่งมา เพื่อสอบถามรายละเอียด เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน   จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมเสนอข้อคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานต่อไป 
 1.3 สรุปผลการประชุม เพ่ือพิจารณาผลการติดตามโครงการเชิงกระบวนการ  

2) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย (ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
     1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
     1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
     1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 10 คะแนน 
   (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
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   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8) แผนงาน 5 คะแนน 
   (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 3)การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย(ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  32 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  3.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  3.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
  3.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

4) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ โดยคณะกรรมการ ฯ มีมติพิจารณา
โครงการที่ส าคัญ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบโครงการ สอบถามกับเจ้าของโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ 
พูดคุยประเด็นค าถามเป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบส ารวจ
และใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องในประเด็นค าถามต่าง ๆ  และสรุปผล เพ่ือหาแนวทางแก้ไข พัฒนา หรือ
ยุติ โครงการ เสนอผู้บริหารต่อไป  
 

  5) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
สรุปข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา เสนอผู้บริหาร  
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 1.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1-2) 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนด าเนินงาน ด าเนินการจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
การจราจรและผังเมืองรวม 

25 11,408,700 20 1,949,306 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 29 23,886,725 17 13,861,731.92 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

3 70,000 1 30,000 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารและการจัดการองค์กร 

19 4,366,000 9 559,252 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยทุธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

5 2,069,000 4 944,327.51 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตรด์้านการเงินการคลัง 5 519,000 3 258,924 
รวม 86 42,319,425 54 17,603,541.43 

 
1.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย มีมติในการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
โดยใช้แบบฟอร์ม แนวทางและวิธีการในการติดตามประเมินผล ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

1.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2564  ดังนี้ 

  1. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลกระบวนการโดยใช้แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รายงานผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เสนอต่อผู้บริหาร และให้กองวิชาการรวบรวมเป็นร่างรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ฯ และคณะกรรมการฯ จะสอบถามผู้รับผิดชอบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม 

   2. เครื่องมือการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
โดยใช้แบบฟอร์มการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ ฯ เป็นผู้พิจารณาให้คะแนน 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้
แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในการประเมินความ
สอดคล้องของโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล โดยคณะกรรมการ ฯ เป็นผู้พิจารณาให้คะแนน 
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           เครื่องมือติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ  ใช้แบบสัมภาษณ์ในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ โดยสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการสรุปผล
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือในการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ เข้ าร่ วมโครงการ  
ในโครงการต่าง ๆ ที่ส าคัญ  

1.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
    1)เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลกระบวนการ 

แผนงาน.................................................................. 

ยุทธศาสตร์ ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 
 
 

        
 

 

2) เครื่องมือการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย(ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีได ้ คิดเป็นร้อยละ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20   
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20   
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60   
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)   
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)   
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)   
   3.4 วิสัยทัศน ์ (5)   
   3.5 กลยุทธ์ (5)   
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)   
   3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร์ (5)   
   3.8 แผนงาน (5)   
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)   

รวมคะแนน 100   
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  3). เครื่องมือการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10   
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10   

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10   

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10   

5 โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย 60   

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5   

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5   
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5   

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5   
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
5   

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5   

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5   
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5   

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5   

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5   
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5   

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5   
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4). เครื่องมือติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ   

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1- 2) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
งบประมาณอนุมัต…ิ…………………………………………………เบิกจ่ายตามโครงการ…......................................................... 
หน่วยงานรับผิดชอบ...................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ….......................................................................................................................................... 
ตอนที่ 2 ข้อมลูการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสทิธิภาพ และความคุ้มค่า 

2.1 วัตถุประสงคโ์ครงการ 
 

O บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
O ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค ์
 

สาเหตุที่ไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
....................................................................... 

2.2 เป้าหมายโครงการ 
1. ผลผลิต (output)  
 

O บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
O ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค ์
 

สาเหตุที่ไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์ 
........................................................................ 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

2. ผลลัพธ์ (outcome)  
 

O บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
O ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค ์
 

สาเหตุที่ไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์ 
....................................................................... 
....................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

2.3 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 

O ไม่ม ี Oมี ระบ.ุ....................................................... 
........................................................................ 
............................................................................. 
............................................................................ 

2.4 แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ O ไม่ม ี O มี ระบุ............................................................. 
............................................................................ 
............................................................................. 
............................................................................ 

 

 

 

ลงชื่อ ............................................................  


