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ส่วนที่ 1 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และนโยบายการพัฒนา 

ของนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย (พ.ศ.2557 – 2559) 

 วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลชะมาย 

มุ่งพัฒนาสู่ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษาเศรษฐกิจพัฒนาปลอดยาเสพติด คุณธรรมน าชีวิตสู่สังคมพัฒนายั่งยืน” 

พันธกิจ 

เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมานในระยะ 5 ปี มุ่งสู่ วิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ เห็นควรก าหนด
พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลชะมาย ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาด้านสาธารณสุข ตลอกจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินในการวางแผน
พัฒนาการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการจัดการ 

พันธกิจที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของแหล่งงานต่างๆ และประชาชน
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ 6 แก้ไขปัญหาความยากจนเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิต 

พันธกิจที่ 7 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 

พันธกิจที่ 8 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลชะมายในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนา  
 โครงสร้างพ้ืนฐานการจราจร
และผังเมืองรวม 
 

1.จัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
ในชุมชนเพ่ืออ านวยความสะดวกและให้บริการ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
2. จัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร ความเสมอภาคในการ 
ใช้พื้นที่ถนนและพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืน 

3.จัดวางและจัดท าผังเมืองรวมเพ่ือด ารงรักษาเมือง
และบริเวณท่ีเกี่ยวข้องหรือชนบท 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

ส านักปลัด,กองช่าง 
 

 

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและ
สังคม 

1. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุม  
และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตาม  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
2. สนับสนุนและพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
3. อนุรักษ์เผยแพร่และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. พัฒนาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมปรับปรุง
การจัดระเบียบชุมชนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
5. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนและครอบครัว 
6. พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข 
7. คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากอาหาร
การกิน 
8. พัฒนาสถานที่บริการด้านกีฬาและการจัดการ
กีฬาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาทางสังคมและ
พัฒนาศักยภาพของคนในสังคม 
9. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาลงสู่โรงเรียนและชุมชน 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 

 
 

ส านักปลัด 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพ 
2. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 

4. พัฒนาบริหารจัดการท่องเที่ยวของเทศบาล 

5. สร้างแหล่งเรียนรู้ของเมืองเพ่ือให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้  และภาคภูมิใจในงานของตนเองและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
และการจัดการองค์กร 
 

1 . พั ฒ น า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร โ ด ย 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
งบประมาณการติดตามประเมินผลเพ่ือให้ เกิด 
ความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการท างาน 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมและระบบจูงใจในการท างาน 

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่าง
หน่ วยงานต่ า งๆ เ พ่ือลดการท า งานที่ ซ้ า ซ้ อน   
และเพ่ิมความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนและพนักงานเทศบาลได้รับข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพวิธีการท างาน 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันฝุายพลเรือน 
7. พัฒนาสถานที่  อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการ 
8 .  น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร จุ ด เ ดี ย ว เ บ็ ด เ ส ร็ จ 
(ONE STOP SERVICE) มาใช้ในหน่วยงาน 
9. พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักในการ
ให้บริการ SERVICE MIND 
10. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว
เสมอภาค 
11. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์กร 
12. การให้บริการค านึงถึงความสะดวกรวดเร็ว   
โดยไม่ให้ประชาชนเสียเวลา และลดค่าใช้จ่าย 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
 
 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
 
กองวิชาการและแผนงาน 

 
 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 

 
ทุกกอง 

 
 

ส านักปลัด 
 

ทุกกอง 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ของคูคลองโดยให้ประชาชน
ร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ 
ริมคลองให้สะอาดสวยงาม 

2. เ พ่ิมประสิทธิภาพในการส่ง เสริมและรักษา
สภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,กองช่าง 

 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
5. ยทุธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม(ต่อ) 
 

3. เพิม่พ้ืนที่สีเขียว  และสวนสาธารณะ 
 
4. ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ 
 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  
และของเสียอันตรายเพ่ิมภาชนะรองรับมูลฝอย 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนการทิ้งและการ
ให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการรักษาความสะอาด
และเก็บขนขยะ 
6. สร้างจิตส านึกแก่ประชาชนให้ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าเพ่ือลดอัตราการเกิดมูลฝอย 
7.จัดกิจกรรมส่งเสริมรักษาความสะอาดในชุมชน 
 
8.พัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่ วม
เนื่องจากน้ าจากเทือกเขาหลวง(ทางทิศตะวันตก)  
ท าให้พ้ืนที่ในเขต เทศบาลต าบลชะมายเป็นพ้ืนที่ 
รับน้ าไหลจากเขาหลวงประกอบกับในเขตเทศบาล  
และบริเวณรอบๆ ซึ่งเคยเป็นคูและทิ้งนา เป็นที่ 
รับไว้ก่อนที่จะระบายลงทะเลก็เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย  
และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในระยะเร่งด่วน 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,กองช่าง 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,กองช่าง 
ส านักปลัด,กองช่าง 

 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน
การคลัง 

 1. จัดท าแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง   
น าแผนที่ภาษีมาจัดเกบ็อย่างต่อเนื่อง 
 2. สร้างแรงจูงใจในการ เสียภาษี ประชาสัมพันธ์
และขอความร่วมมือจากผู้เสียภาษี 
 3.  จัดซื้อจัดจ้างมีการแข่ งขันอย่ างเป็นธรรม  
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
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ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 

 
ค าแถลงนโยบาย 

ของนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง 

แถลงต่อ  สภาเทศบาลต าบลชะมาย 
วันที่  27  มีนาคม  2555 

 
 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมายที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีหนังสือเลขที่ 
ลต.(นศ)  0702/ว 948  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555 แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบล 
ชะมายตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลชะมายอ าเภอทุ่งสงจังหวัด
นครศรีธรรมราชประกาศ  ณ วันที่  8 มีนาคม 2555 รับรองข้าฯ นายประพัฒน์   รักษ์ศรีทอง 
เป็นนายกเทศมนตรีต าบลชะมายตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2555โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา10(13)
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง  พ.ศ.2550 และมาตรา 95   
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2545 ประกอบข้อ 92   
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2549   

 กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลชะมาย เพ่ือให้การบริหารราชการในอ านาจหน้าที่
ของนายกเทศมนตรีต าบลชะมายได้บรรลุถึงภารกิจตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ต่อพ่ีน้องประชาชน และเพ่ือให้เป็นไป
ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี  แถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งก่อนเข้ารับหน้าที่ 

 ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมายที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองเทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา 
ได้ส่งผลท าให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการจ าเป็นต้องสร้างปฏิกิริยาสนองตอบ
ต่อสภาวะโลกาภิวัตน์ และปัญหาการขาดประสิทธิผลของการบริหารราชการ  สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กระบวนทัศน์รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงานไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่
(New  publ ic  administration model) ที่เรียกว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันเป็นรูปแบบแนวทาง
ในการบริหารจัดการงานที่ได้มีการผสมผสานหลักการกรอบความคิดหลายๆประการเข้าไว้ด้วยกันได้แก่ 
การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัยและการ
ด าเนินการตามหลักกฎหมายมหาชนและแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  
ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางซึ่งกระผมได้น ามาเป็นหลักในการบริหารราชการ  
โดยมีหลักการดังนี้ 
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1. แยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างบทบาทของข้าราชการฝุายการเมืองและข้าราชการประจ าโดยการ
แยกบทบาทจากกันอย่างชัดเจนระหว่างบทบาทของข้าราชการฝุายการเมืองและข้าราชการฝุายประจ า  
ข้าราชการฝุายการเมืองจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร์หลักทางการบริหารให้ข้าราชการ  
ฝุายประจ าเป็นผู้น านโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 2. การเพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการเมืองในการท างานของ
ภาคราชการปรับ เปลี่ ยนโครงสร้ า ง จั ดให้มี กลไกเครื่ องมือส าหรับปรับ เปลี่ ยนขยายตั วรูปแบบ 
ของความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างภาคราชการองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคม  ให้เป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ในแนวนอนโดยมีการเปิดให้ระบบองค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามีบทบาทส่วนร่วม 
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ แทนองค์การภาคราชการมากขึ้นและมีการถ่วงดุลอ านาจมีการตรวจสอบ 
การท างานการใช้อ านาจขององค์การภาคราชการ 
 3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการมุ่งเน้นกฎระเบียบมาเป็นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์   
ปัจจัยทางด้านการเมืองการบริหารอันได้แก่ การพัฒนาการของสังคม การเมืองที่น าไปสู่การแยกบทบาท 
ที่ชัดเจนระหว่างข้าราชการฝุายการเมืองและข้าราชการประจ า ตามกรอบแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (GoodGovernance) โดยให้ความส าคัญเรื่องการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ อันประกอบด้วยพัฒนาองค์การ  
การพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ  
ตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

 4. การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลให้เป็น
ระบบที่เปิดกว้าง มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาขีดสมรรถนะ (Competency) การบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management) การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน และการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมีความ
ประพฤติท่ีเหมาะสมมีความเป็นกลางทางการเมืองในการคุ้มครองระบบคุณธรรม มีการเสริมพลังในการบริหาร
ก าลังคน และการเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายก าลังคนให้แก่ส่วนราชการที่เป็นหน่วยปฏิบัติ 

 5.  การ พัฒนาระบบงบประมาณมุ่ ง เน้นผลงานเชิ งยุทธศาสตร์การจัดการงบประมาณ  
ซึ่งเป็นระบบงานที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการบริหารราชการจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นการจัดการ
งบประมาณมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือจะได้สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน ส่วนราชการสามารถ
ตอบสนองปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว  โดยจะต้องมีการเสริมพลังให้แก่ส่วนราชการ
หน่วยปฏิบัติ  มีการพัฒนากระบวนการจัดสรร ใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นทรัพยากรขององค์กรให้มีความ 
โปร่งใส่และการแสดงภาระรับผิดชอบด้านผลงานอย่างเป็นรูปธรรมเน้นความรับผิดชอบ (Accountability) 
ของผู้บริหารต่อประชาชน กล่าวคือ ผู้บริหารจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนว่าองค์กรได้ใช้
งบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างไร โดยการแสดงถึงว่าได้มี ผลงานอะไรบ้าง  
ได้ให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้าง ผลงานหรือบริการเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ต่อการ  
ท ามาหากินของประชาชนอย่างไรและองค์กรจะต้องสามารถอธิบายต่อประชาชนได้ว่ากิจกรรมที่ท าลงไปนั้น 
เป็นการใช้เงินภาษีประชาชนอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลและคุ้มค่า 
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ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
 บัดนี้กระผมได้ก าหนดนโยบายเพ่ือใช้ในการบริหารราชการภายใต้กรอบกฎหมายซึ่งเป็นแนวนโยบาย  
ที่กระผมได้ให้ ไว้ต่อพ่ีน้องประชาชนต าบลชะมายโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชน  
ท้องถิ่นจะพัฒนาได้อย่างถูกทิศทางคนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาสาเหตุของปัญหาและ   
แนวทางแก้ไขพร้อมกับการตรวจสอบ ติดตาม ผลการด าเนินงานขององค์กร 

 ตามท่ี พี่ น้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย ได้ให้ความไว้วางใจเลือกกระผมให้ด ารงต าแหน่ง  
นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย เพ่ือน านโยบายที่ได้เสนอต่อประชาชนชาวเทศบาลต าบลชะมายสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม นโยบายของกระผมได้ก าหนดขึ้นโดย ยึดมั่นในหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช2550 และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎข้อบังคับระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการที่ใช้ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลชะมาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับกฎข้อบังคับระเบียบปฏิบัติและหนังสือ 
สั่งการ จากทุกกระทรวง ทบวงกรมที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภายใต้ แนวคิด  
“ประชาร่วมท า ผู้น าร่วมคิด พันธกิจคืองานพัฒนา” และยุทธศาสตร์”ชะมายมั่นคง อนาคตยั่งยืน” ดังต่อไปนี้ 

นโยบายหลัก 

 1. บริหารงบประมาณโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 2. บริหารจัดการการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยความประหยัดโปร่งใส่  
ตรวจสอบได้และมีการติดตามประเมินผลเชิงระบบ 
 3. เน้นการบริการชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

4. จัดหาสถานที่ท่ีเป็นจุดศูนย์กลางเพ่ือก่อสร้างตลาดเทศบาลต าบลชะมาย 
5. จัดหาสถานที่เพ่ือก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 
6. จัดให้มีสายด่วนนายกเทศมนตรีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน  

ในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 
7. เน้นบริการสาธารณะในทุกๆ ด้าน เช่นด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

งานปูองกันโรคการรักษาความสะอาดของถนนทางเดินหรือที่สาธารณะ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
การดับเพลิงการปูองกันน้ าท่วมและอ่ืนๆ เป็นต้น 

8. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ  
9. ส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม 

1. พัฒนาปรับปรุงและขยายระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลต าบลชะมาย  
เพ่ือให้ได้รับความสะดวกและเพียงพอในการบริการประชาชนอย่างทั่ว ถึงและเพ่ือรองรับการลงทุน 
ทางด้านเศรษฐกิจ 
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2. จดัระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพมีความปลอดภยัในการสัญจรความเสมอภาคในการใช้พ้ืนที่ถนน 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
1. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ขั้นพ้ืนฐาน 
2. ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬารวมทั้งการสร้างสุขภาพในชุมชนโรงเรียน 
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
4. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพคนและครอบครัวทุกกลุ่มวัย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาสในสังคมทุกประเภท 
5. ใช้แนวทางด้านกีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนและสังคมให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการปูองกัน และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะ
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

1. แก้ไขปัญหาความยากจนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่ม
อาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 

2. ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน  
ขยายโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ 

3. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนางบประมาณ   
การติดตามประเมินผลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการท างาน(เช่น โครงการเทศบาลต าบล 
ชะมายพบประชาชน, การจัดท าแผนพัฒนาต าบล เป็นต้น) 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและระบบจูงใจในการท างาน 
3.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ 

ให้มีจิตส านึกที่ดี สามารถให้บริการอ านวยความสะดวก สนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในพ้ืนที่ได้อย่างเต็มที ่

4. บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดพ้ืนที่เป็นเปูาหมายและประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการ 

5. การบริการต่างๆ และการบริการสาธารณะเน้นความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ให้ประชาชนเสียเวลา
และลดค่าใช้จ่าย 

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลต าบลชะมายให้มีความพร้อม 
ในการท างานอยู่เสมอ ตลอดจนจัดให้มีแสงสว่างในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง 



9 
 

2. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

 
3. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ชุมชน ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 
4. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมเพ่ือรองรับปัญหาน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะให้น้อยลง 
7. ดูแลรักษาและพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. ส่งเสริม พัฒนาด้านบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมายมีสุขภาพอนามัยที่
ดีขึ้น 

2. บูรณาการงานด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
ในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 

3. ส่งเสริม พัฒนาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
 1. การจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรทั้งอัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรอบอัตราก าลังพนักงาน
จ้างโดยยึดหลักวางคนให้เหมาะสมกับงานหรือ (Puttherightmanontherightjob) 
 2. การสื่อสารและน าวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรทั้งหมดในองค์กรทราบเพ่ือให้น าไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน 
 3. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการก าหนดโครงสร้างองค์กรการประเมินผลงานของบุคลากรและระบบ 
การให้รางวัล ตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ 
 4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดก าลังใจแก่พนักงานนอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์แล้วจะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การพัฒนาเพ่ิมพูน 
ขีดความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ 
 5. การให้อ านาจในการตัดสินใจ กระจายอ านาจให้การตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ  
ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้ 
เป็นบุคคลที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ 

 ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมายที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ที่เคารพทุกท่าน 
 นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลชะมาย ไปแล้วนั้น ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนชาวเทศบาลต าบลชะมาย โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และค านึงถึงการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อ 
จัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนด 
ทุกประการ 
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 ล าพังตัวกระผมหรือคณะผู้บริหารเพียงฝุายเดียวคงไม่สามารถบันดาลให้นโยบ ายที่กระผม 
ได้แถลงไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติในวันนี้ประสบความส าเร็จลุล่วงได้อย่างแน่นอนหากไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ฝุายนิติบัญญัติคือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมายทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้ซึ่งท่านทั้งหลายได้รับ
ฉันทานุมัติจากพ่ีน้องประชาชนแต่ละเขตเลือกตั้งให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพ่ือออกเทศบัญญัติและผลักดัน
งบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของเรากระผมเชื่อเหลือเกินว่าการที่พ่ีน้องประชาชนเลือกท่านทั้งหลาย
และเลือกกระผมเข้ามาท าหน้าที่ ในฐานะตัวแทนในครั้ งนี้ จะเป็น เครื่ องยืนยันได้ เป็นอย่ างดีว่ า 
เรามีนโยบายและเปูาหมายในการท างานที่ตรงกัน 

 สุดท้ายนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบั ติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าฝุายบริหารของกระผม   
จะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านเป็นอย่างดีในการที่แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุดนั่นคือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลชะมายทุกคน 

        ขอบคุณครับ 

          ประพัฒน์  รกัษ์ศรีทอง 
       (นายประพัฒน์   รักษ์ศรีทอง) 
       นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2559 

และแผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) เทศบาลต าบลชะมาย 

ตารางที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ประเด็นประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น   
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลังการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

  

11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.การก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์   



12 
 
 

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย 
ประจ าปี 2559 

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการน าโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2559-2561) ไปด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2559 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโโครงการ
ตามแผนสามปี 

จ านวนโครงการ 
ตามแผน 3 ปี  

(เฉพาะปี 2559) 
 

จ านวนโครงการ
ตามแผน 3 ปีที่

น ามา 
ท าแผนด าเนินงาน 

สัดส่วนของโครงการ
ตามแผน 3 ปี  
(ปี 2559) 

ที่น ามาท าแผน
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนด าเนินงาน 
 

สัดส่วนของ
โครงการตามแผน 
3 ปี ที่ด าเนินการ  

คิดเป็นร้อยละ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมืองรวม 262 38 33 86.84 29 87.88 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 114 101 47 46.53 42 89.36 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา 
 ความยากจน 

20 13 8 61.54 4 50.00 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการบริหาร และการ    
จัดการองค์กร 

60 55 28 50.91 21 75.00 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกัน 
 และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

50 25 5 20.00 4 80.00 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการคลัง 10 10 2 20.00 2 100.00 
รวม 516 242 123 50.83 101 82.11 

จากตารางที่  2  อภิปรายผลการน าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมายสามปี  (2559 -2561) ไปด าเนินการจริง โครงการที่ ได้บรรจุ ไว้ ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
ชะมายสามปี (2559-2561) มีโครงการทั้งสิ้น 516โครงการ จ านวนโครงการตามแผน 3 ปี เฉพาะ ปี 2559 รวมทั้งสิ้น 242 โครงการได้น าไปจัดท าแผนด าเนินงานตามแนวทางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 จ านวน 123 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.83 และมีการด าเนินการตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 101 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.11 
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ตารางท่ี 4 ตารางสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
ตามแผนด าเนินงาน 

โครงการ 
ที่ด าเนินการ 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณที่ไม่ได้
เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวม 33 11,734,100 29 8,155,850 4 2,600,601 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 47 10,853,100 42 9,314,943.78 3 530,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 8 445,000 4 69,226 5 360,000 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการบริหาร และการ
จัดการองค์กร 

28 5,323,300 
21 

3,940,001 9 527,000 

5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

5 170,000 
4 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 1 30,000 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการคลัง 2 270,000 2 180,945 0 0 
รวม 6 ยุทธศาสตร์ 123 28,795,500 101 21,660,965.78 22 4,047,601 

 

จากตารางที่  4 อภิปรายผลตามตารางสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 9 ได้ดังนี้  จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานรวมทั้ ง 6 ยุทธศาสตร์  
มีทั้ งสิ้ น  123  โครงการ งบประมาณที่ อนุมั ติ  28,795,500 . -บาท โครงการที่ ด า เนินการ  101  โครงการ งบประมาณที่ เบิ กจ่ าย  21,660,965.78 . -บาท   
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 22 โครงการ งบประมาณท่ีไม่ได้เบิกจ่าย 4,047,601.-บาท 
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ตารางท่ี 5 แสดงสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2559 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ทีด่ าเนินการ 
จ านวนโครงการที่ไม่ได้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 
ตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี 2559 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวม 29 87.88 4 12.12 33 26.83 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 42 89.36 5 10.64 47 38.21 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 4 50.00 4 50.00 8 6.50 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กร 21 75.00 7 25.00 28 22.76 
5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 4 80.00 1 20.00 5 4.07 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการคลัง 2 100.00 0 0.00 2 1.63 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 101 82.11 22 17.89 123 100.00 
 
จากตารางที่ 5 อภิปรายผลจากตารางสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2559 พบว่าเทศบาลต าบลชะมายมีแผนด าเนินงานประจ าปี 2559 ทั้งสิ้น 123 
โครงการ สามารถน าไปด าเนินการ จ านวน  101  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  82.11  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 22  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  17.89 
โดยแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวม จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.83 ของโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งหมด โดยมีจ านวน
โครงการที่ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 29โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.88 จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.12 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 47  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.21ของโครงการตามแผนด าเนินงานทั้ งหมด   
โดยมีจ านวนโครงการที่ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.36 จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.64 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนจ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.50 ของโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งหมด โดยมี
จ านวนโครงการที่ ด า เนิ นการ ในยุทธศาสตร์ ที่  3 จ านวน    4  โ ครงการ  คิ ด เป็ นร้ อยละ   50.00 จ านวนโครงการที่ ไ ม่ ได้ ด า เนิ นการ   4 โ ครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร และการจัดการองค์กร จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.76 ของโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งหมด 
โ ดยมี จ า น วน โ ค ร งก า รที่ ด า เ นิ น ก า ร ในยุ ท ธ ศ าสตร์ ที่  4 จ า น วน   21  โ ค ร งก า ร  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  75.00 จ า น วน โ ค ร งก า รที่ ไ ม่ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร  7  โ ค ร งก า ร  
คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งสิ้น  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  4.07  ของโครงการตามแผนด าเนินงาน
ทั้ ง ห ม ด โ ด ย มี จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  5   จ า น ว น  4 โ ค ร ง ก า ร  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  8 0 . 0 0  จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ที่ ไ ม่ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร  
1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้ านการเงินและการคลัง  จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานทั้ งสิ้ น 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.63 ของโครงการตามแผนด าเนินงานทั้ งหมด   
โดยมีจ านวนโครงการที่ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 6  จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ตารางท่ี 8 
ส่วนที่ 4 

รายะเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย ประจ าปี 2559 
บัญชีโครงการโกิจกรรมโงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
เทศบาลต าบลชะมาย 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 
 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 
 

 
 
 

1.1 โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล.
หลังหมู่บ้านทวีสุข  
หมู่ที่ 2 

เงินรายได้ 76,000 - 
 

- 72,900 กองช่าง มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร 

ระยะทาง 150.00เมตร  
หนา 0.10 เมตร 

หรือพ้ืนที่รวม 
ไม่น้อยกว่า 150.00  

ตารางเมตร ที่ได้มาตรฐาน 
ใช้ส าหรับการคมนาคม 

 

1.2 โครงการขยายเขตประปา  
ป.ศิลาชัย ซอย 1 หมู่ที่ 4 

เงินรายได้ 50,200 
 

- 
 

- 43,335 กองช่าง ขยายเขตประปา  
ระยะทาง 149.00 เมตร
เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้

ส าหรับการอุปโภคบริโภค
ครบทุกครัวเรือน 

อยู่ในขั้นตอน
การ

ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 
 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.3 โครงการขยายเขตประปา  
ป.ศิลาชัย ซอย 2 หมู่ที่ 4 

เงินรายได้ 34,600 - - 29,000 กองช่าง ขยายเขตประปา
ระยะทาง 94.00 เมตร  

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการอุปโภคบริโภค

ครบทุกครัวเรือน 

อยู่ในขั้นตอน
การ

ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

 
1.4 โครงการขยายเขตประปา  

สายต้นแค-วังหีบ 2  
แยกซอย 9 หมู่ที่ 5-7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

861,400 
 

- - 858,000 กองช่าง ขยายเขตประปาระยะทาง  
2,135.00 เมตร เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
การอุปโภคบริโภคครบ 

ทุกครัวเรือน 

 

1.5 โครงการขยายเขตประปา 
สายนายอ าเภอ หมู่ที่ 1-6 

เงินรายได้ 151,700 
 

- - 151,405 กองช่าง ขยายเขตประปา
ระยะทาง 368.00 เมตร   
เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้

ส าหรับการอุปโภคบริโภค
ครบทุกครัวเรือน 

 

1.6 โครงการขยายเขตประปา  
สายบา้นนางสายใจ สุวรรณน้อย 
หมู่ที่ 6 

เงินรายได้ 96,600 
 

- - 96,000 กองช่าง ขยายเขตประปาระยะทาง 
180.00  เมตรเพื่อให้

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
การอุปโภคบริโภคครบทุก

ครัวเรือน 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 
 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 โครงการขยายเขตประปา  
สายบ้านนายมด-นางเนียม 
หมู่ที่ 4 

เงินรายได้ 35,200 
 

- - 29,000 กองช่าง ขยายเขตประปาระยะทาง 
96.00 เมตร  

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการอุปโภคบริโภค

ครบทุกครัวเรือน 
 

 

1.8 โครงการขยายเขต ประปา 
สายบ้านนายวารินทร์-นายรัน
หมู่ที่ 4 

เงินรายได้ 62,300 
 

- - 53,500 กองช่าง ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 192.00

เมตร  เพ่ือให้ประชาชน 
มีน้ าใช้ส าหรับการอุปโภค
บริโภคครบทุกครัวเรือน 

 

อยู่ในขั้นตอน
การ

ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

 

1.9 โครงการขยายเขตประปา 
สายบ้านนายสมนึก- 
นายสุรินทร์หมู่ที่ 4  

เงินรายได้ 200,000 
 

- - 199,555 กองช่าง ขยายเขตประปา
ระยะทาง 400.00เมตร

เพ่ือให้ประชาชนมี 
น้ าใช้ส าหรับการอุปโภค
บริโภคครบทุกครัวเรือน 

 

1.10 โครงการขยายเขตประปา 
สายบ้านนายอาคมหมู่ที่ 3 

เงินรายได้ 108,000 
 

- - 90,000 กองช่าง ขยายเขตประปาระยะทาง
180.00 เมตร   

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการอุปโภคบริโภค

ครบทุกครัวเรือน 

อยู่ในขั้นตอน
การ

ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 
 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11 โครงการขยายเขตประปา 
สายบ้านราษฎร์บูรณะ 
ซอย 5 หมู่ที่ 3 

เงินรายได้ 123,300 
 

- - 118,235 กองช่าง ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 75.0 เมตร เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบัการ

อุปโภคบรโิภคครบทุก
ครัวเรือน 

อยู่ในขั้นตอน
การด าเนินการ

ก่อสร้าง 
 

1.12 โครงการขยายเขตประปา 
สายวังรวย ซอย 1 หมู่ที่ 4 

เงินรายได้ 105,300 
 

- - 102,720 กองช่าง ขยายเขตประปาระยะทาง 
 177.00 เมตร   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
การอุปโภคบริโภคครบทุก

ครัวเรือน 

 

1.13 โครงการขยายเขตประปา 
สายวังรวย ซอย 2 หมู่ที่ 4 

เงินรายได้ 95,500 
 

- - 93,000 กองช่าง ขยายเขตประปาระยะทาง  
190.00 เมตร  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
การอุปโภคบริโภคครบทุก

ครัวเรือน 

อยู่ในขั้นตอน
การด าเนินการ

ก่อสร้าง 
 

1.14 โครงการขยายสะพาน  
ข้ามห้วยยิ้ว หมู่ที่ 3 

เงินรายได้ 438,000 
 

 

  438,000 กองช่าง ขยายสะพาน คสล.ด้านขวา
ทางให้ได้ขนาดกว้าง 2.00  
เมตร ยาว 14.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
28.00 เพื่อให้ประชาชนมี
สะพานคอนกรตีเสริมเหล็กท่ี
ได้มาตรฐานใช้ส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกยิ่งข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 
 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.15 โครงการบุกเบิกถนน 
สายบ้านนางศรี ทองทรัพย์ หมู่
ที่ 4 

 

เงินรายได้ 248,000 
 

  232,000 กองช่าง ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหิน
คลุก กว้างเฉลี่ย3.50 เมตร

ระยะทาง 80.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 280.00 
ตารางเมตรและวางท่อ 

ระบายน้ า คสล. 
(มอก.ช้ัน ๓) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60x1.00 เมตร  

 จ านวน 72.00 ท่อน  
พร้อมบ่อพัก 

คสล. จ านวน 9 แห่ง 
 

อยู่ในขั้นตอน
การ

ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

 

1.16 โครงการปรับปรุงถนน  
สายคอกวัว หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,908,000 
 

  1,777,000 กองช่าง ท าการขุดรื้อผิวจราจรAsphaltic 
Concrete  

เดิม(ขนท้ิง)และขุด 
รื้อพื้นทางหินคลุกเดิม 
พร้อมบดอัดแน่นและ 
ก่อสร้างเป็นผิวจราจร 

แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร  

ระยะทาง 188.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีรวมไม่ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 
 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

1 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 

น้อยกว่า 752.00 
ตารางเมตรพร้อม 

ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
0.25 เมตร  
- ท าการวางท่อ 
ระบายน้ า คสล. 
(มอก.ชั้น 3) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40x1.00 เมตร 
จ านวน 478.00 ท่อน 
 พร้อมบ่อพัก คสล.จ านวน 
55 แห่ง 
- ท าการวางท่อระบายน้ า คสล. 
(มอก.ชั้น 3) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60x1.00 เมตร 
จ านวน 79.00 
ท่อนพร้อมบ่อพัก 

คสล. จ านวน 11 แห่งเพื่อให้
ประชาชนมีถนนใช้ส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

 

1.17 โครงการปรับปรุงถนน  
สายนาค าทวด ซอย 3 หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

601,000 
 

- - - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 
 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.18 โครงการปรับปรุงถนน  
สายบ้านจ่าระ หมู่ที่ 4 

เงินรายได้ 209,000 
 

- - 193,000 กองช่าง ปรับปรุงโดย 
- ตอนที่ 1 ท าการลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic 
Concrete  
(Overlay)  ทับผิวจราจร
เดิม กว้างเฉลี่ย4.00 เมตร 
ระยะทาง 75.0เมตร  
หนา 0.05  เมตร   
- ตอนที่ 2 ท าการลาดยางผิว
จราจรแบบAsphaltic  
Concrete (Overlay) 
ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย 
4.50 เมตรระยะทาง  
22.00 ม.หนา 0.05 ม.  
- ตอนที่ 3 ท าการลาดยางผิว
จราจร แบบ Asphaltic  
Concrete (Overlay)  
ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย
4.50 เมตรระยะทาง 30.00
เมตร หนา 0.05เมตร 
หรือพื้นที่รวมทั้งหมด 
ไม่น้อยกวา่ 534.00  

ตารางเมตร 
เพื่อให้ ประชาชนมถีนนใช้ส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวกและได้
มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 
 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.19 โครงการปรับปรุงถนน 
สายบ้านนางนอง  พรหมเพศ  
หมู่ที่ 1 

เงินรายได้ 353,000 
 

  342,000 กองช่าง ปรับปรุงโดยท าการเกลี่ย
ปรับแต่งพื้นทางเดิม 

และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 

4.00  เมตรระยะทาง
164.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกวา่ 

656.00 ตารางเมตร   
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 

กว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.25 เมตร
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ส าหรับ

การคมนาคมที่สะดวกและได้
มาตรฐาน 

 

1.20 โครงการปรับปรุงถนน  
สายบ้านนางพุ่ม ครุฑคง- 
บ้านนายกระจ่าง หมู่ที่ 7 

เงินรายได้ 308,000 
 

  298,000 กองช่าง ปรับปรุงโดยท าการเกลี่ย
ปรับแต่งพื้นทางเดิมและก่อสร้าง
เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม

เหล็กกวา้งเฉลี่ย 4.00 เมตร
ระยะทาง 143.00เมตร
หนา 0.15เมตร หรือพื้น 

ที่รวมไม่น้อยกว่า
572.00 ตารางเมตรพร้อมลง

หินคลุกไหล่ทาง 
กว้างเฉลี่ยขา้ง 
ละ 0.25เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและได้มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 
 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 

1.21 โครงการปรับปรุงถนน  
สายบ้านนางรุ่น จริตงาม  
หมู่ที่ 4 

เงินรายได้ 163,000 
 

  154,500 กองช่าง ปรับปรุงโดยท าการเกลี่ยปรับ 
แต่งพื้นทางเดิม 
และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตรระยะทาง
100.00  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
300.00  ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.25  เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและได้มาตรฐาน 

 

 

1.22 โครงการปรับปรุงถนน  
สายบ้านนายเทียนชัย  
หมู่ที่ 4 

เงินรายได้ 70,000 
 

  66,000 กองช่าง ปรับปรุงโดยท าการเกลี่ยปรับ 
แต่งพื้นทางเดิม 

และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 

3.00 เมตร ระยะทาง 
43.00 เมตร 

หนา 0.15เมตร หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 129.00 

 ตารางเมตร พร้อมลง 
หินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 

0.25 เมตร 
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ส าหรับ

การคมนาคมที่สะดวกและได้
มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 
 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.23 โครงการปรับปรุงถนน  
สายบ้านนายศิลป์ หมู่ที่ 4 

เงินรายได้ 222,000 
 

  211,000 กองช่าง ปรับปรุงโดยท าการถมดินขยาย
คันทางบางส่วน 

พร้อมเกลี่ยปรับแต่งพ้ืนทางเดิม
และก่อสร้างเป็นผิวจราจร 
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  

กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 
135.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 405.00 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 

0.25 เมตร  เพ่ือให้ประชาชน 
มีถนนใช้ส าหรับการคมนาคมที่

สะดวกและได้มาตรฐาน 

 

1.24 โครงการปรับปรุงถนน  
สายบ้านอาจารย์สุธา รัตนพันธ์ 
หมู่ที่ 3                    

เงินรายได้ 71,000 
 

  67,500 กองช่าง ปรับปรุงโดยท าการเกลี่ยปรับ 
แต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้าง

เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร 

ระยะทาง 44.00 
เมตร หนา 0.15เมตร  

หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อกว่า 132.00 
ตารางเมตร 

พรอ้มลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 
เฉลี่ยข้างละ

0.25 เมตร  ประชาชนมีถนน
ใช้ส าหรับการคมนาคมท่ีสะดวก

และได้มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 
 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.25 โครงการปรับปรุงถนน  
สายมัสยิด หมู่ที่ 8 

เงินรายได้ 111,000 
 

  106,500 กองช่าง ปรับปรุงโดยท าการเกลี่ยปรับ 
แต่งพ้ืนทางเดิม และก่อสร้าง
เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต 

เสรมิเหล็ก  
กว้าเฉลี่ย 4.00  เมตร  
ระยะทาง 52.00 เมตร

หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 208.00 

ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง

เฉลี่ยข้างละ 
0.25 เมตรเพื่อใหป้ระชาชน 

มีถนนใช้ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและได้มาตรฐาน 

 
 

 

1.26 โครงการปรับปรุงถนน  
สายร้านประเวศ หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

775,000 
 

  - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ 

 

1.27 โครงการปรับปรุงถนน  
สายรุ่งเมือง หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,175,000 
 

  - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 
 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 
 

1.28 โครงการปรับปรุงถนน  
สายหนองแสง ซอย 1 หมู่ที่ 1 

เงินรายได้ 616,000 
 

  602,000 กองช่าง ก่อสร้างเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร

ระยะทาง 280.00 
เมตรหนา 0.15 

เมตรหรือพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า1,120.00 ตารา

เมตร  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง

กว้างเฉลี่ยข้างละ
0.25 เมตร  

และวางท่อระบายน้ า 
คสล.(มอก.ชั้น3) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60x1.00 เมตร 
ลอดถนน 1 แถว 

ใช้ท่อ 7.00 ท่อน 
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้

ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและได้มาตรฐาน 

ซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 
 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.29 โครงการปรับปรุงถนน  
สายหนองอาม หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

964,000 
 

  939,000 กองช่าง ปรับปรุงโดย 
- ตอนท่ี 1 ท าการเกลี่ยปรับ 
แต่งพ้ืนทางเดิม 
และก่อสร้างเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสรมิเหล็กกว้าง
เฉลี่ย 5.00 
เมตร ระยะทาง 
265.00 เมตร 
หนา 0.15เมตร  
- ตอนท่ี 2 ท าการเกลี่ยปรับ 
แต่งพ้ืนทางเดิมและก่อสร้าง 
เป็นผิวจราจร 
แบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
กว้างเฉลี่ย 
 4.00 เมตรระยะทาง 
110.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่
รวมทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 1,765.00  
ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 
 0.25 เมตร 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 
 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.30 โครงการปรับปรุงถนน  
สายหลังถ้ าตลอดหมู่ที่ 2 

เงินรายได้ 650,000 
 

  - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ 

 

1.31 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง 
ถนนสายทุ่งสง-สุราษฎร์  
หมู่ที่ 2 

เงินรายได้ 182,000 
 

  177,000 กองช่าง ปรับปรุงโดยท าการขุดรื้อผิว
จราจร Asphaltic 

Concrete เดิม (ขนทิ้ง) 
และขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิม
พร้อมบดอัดแน่นและกอ่สร้าง

เป็น 
ผิวจราจรแบบคอนกรีต 

เสริมเหล็ก  
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร 

ระยะทาง 54.00 
เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
324.00 

ตารางเมตร 

 

1.32 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ริมถนนสายบ้านคลองขี่เปล-
บ้านคลองจัง หมู่ที่ 6 

เงินรายได้ 559,000 
 

  509,700 กองช่าง วางทอ่ระบายน้ า คสล. 
(มอก.ชั้น 3) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60x1.00 เมตรจ านวน 

149.00 ท่อน 
พร้อมบ่อพกั 
คสล. จ านวน 

17 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 
 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 
 

1.33 โครงการปรับปรุงถนน  
สายนาค าทวด ซอย 5/1  
หมู่ที่ 6 

เงินรายได้ 111,000 - - 106,000 กองช่าง ปรับปรุงโดยท าการ 
เกลี่ยปรับแต่งพ้ืนทาง

เดิมและก่อสร้างเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย

5.00 เมตรระยะ 
ทาง40.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนที่รวม 
ไม่น้อยกว่า 200.00 

ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง

กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.50  เมตร 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน

และสังคม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.1 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษาแก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลชะมาย 

เงินรายได้ 1,232,000 
 

- - 1,139,600 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

เขตเทศบาลต าบล 
ชะมาย 3 ศูนย์  

ศพด.บ้านหนองหว้า
,ศพด.วัดเขากลาย, 

ศพด.วัดวังหีบ 

 

2.2 
 

โครงการจัดนิทรรศการและ 
แสดงผลงาน”น้องปฐมวัย” 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลชะมาย 
 

เงินรายได้ 25,000 - 25,000 - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการ  
(โอนงบประมาณ) 

เนื่องจากโอน
งบประมาณไปใช้ 
ในโครงการอาหาร

กลางวัน 

 

2.3 โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลชะมาย 

เงินรายได้ 30,000 
 

- 20,000 
 

4,577 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดปฐมนิเทศนักเรียน
ใหม่และประชุม

ผู้ปกครองเพื่อสร้าง 
ความเข้าใจ 

ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน จ านวน 

1 คร้ัง 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
หมายเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

2  
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคน
และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.4 โครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็ก 
เทศบาลต าบลชะมาย 

เงินรายได้ 10,000 
 

- 10,000 
 

- งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

พาเด็กนักเรียนไปวัด  
ร่วมแห่เทียนพรรษาท าให้
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม สามารถ
น าหลักธรรมไปใช้ในการ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

2.5 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน 
เขตเทศบาล 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

2,400,900 
 

- - 2,090,494.78 
 

งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดอาหารเสริม(นม)
ให้เด็กนักเรียน

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลชะมาย 
และ ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์ 

 

2.6 สนับสนุนอาหารกลางวัน 
ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

4,064,000 
 

- - 4,064,000 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนโรงเรียนในเขต

พื้นที่เทศบาลต าบล 
ชะมาย และในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้รับประทานอาหาร 

ที่สะอาดถูกหลักอนามัย 
 

 

2.7 โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์  
(โรงเรียนวัดเขากลาย) 

เงินรายได้ 38,700 
 

- - 38,700 
 

งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

อุดหนุนโรงเรียนวัดเขา
กลายในการจัดอบรม
คอมพิวเตอร์ให้กับ 

เด็กนักเรียนเพื่อให้มี
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 

มากยิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
หมายเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

2  
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคน
และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.8 โครงการเรียนรู้ภาษากับ
ชาวต่างชาติ  
(โรงเรียนบ้านหนองหว้า) 

เงินรายได้ 100,000 
 

- - 100,000 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

อุดหนุนให้กับโรงเรียน
บ้านหนองหว้าสอน

ภาษาต่างประเทศท าให ้
เด็กนักเรยีนในเขตพื้นท่ี

ต าบลชะมาย 
มีความรู้ ความสามารถ 
และพูดภาษาอังกฤษ 
กับชาวต่างชาติได้เพื่อ
เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 

 

2.9 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
(โรงเรียนวัดวังหีบ) 

เงินรายได้ 30,000 
 

- - 30,000 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

อุดหนุนโรงเรียนวัด 
วังหีบในการด าเนินการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ให้กับนักเรียนเพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

2.10 โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง  
(โรงเรียนวัดเขากลาย) 

เงินรายได้ 30,000 
 

- - 30,000 
 

งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

อุดหนุนโรงเรียนวัด 
เขากลาย ในการ

ด าเนินการปลูกผักไฮโดร
โปนิกส์ให้กับนกัเรียน
เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
หมายเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

2  
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคน
และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.11 โครงการเข้าค่ายเด็กและ
เยาวชนทางศาสนา 

เงินรายได้ 30,000 
 

- - 28,850 งานพัฒนาชุมชน
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดฝึกอบรมแก่เด็กศาสนา
อิสลามท าให้เด็กและ

เยาวชนในพื้นท่ี  
ทต.ชะมายท่ีนับถือศาสนา
อิสลามได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับศาสนา  

หลักค าสอนของศาสดา 
โดยวิทยากรผู้เป็นครูสอน

ศาสนา 
 

 

2.12 โครงการจัดงานไหว้ครู เงินรายได้ 5,000 
 

- - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดกิจกรรมไหว้ครู
ภายในศูนย์เด็กเล็กท้ัง 
 3 ศูนย์ เด็กนักเรียน  

ได้แสดงถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อคร ู

 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

2.13 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้านต าบลชะมาย 
เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

เงินรายได้ 50,000 
 

- - - งานพัฒนาชุมชน 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ประชาสัมพันธ์ให้
ประชานเข้าร่วม
โครงการ โดยจัด
ฝึกอบรมลูกเสือ

ชาวบ้าน ณ โรงเรียนวัด
เขากลาย ในวันศุกร์ที่ 
23 กันยายน 2559 

 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
หมายเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

2  
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคน
และสังคม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

2.14 โครงการวัฒนธรรม 
เมาลิดินนบี(ซล) 

เงินรายได้ 30,000 
 

- - 20,200 งานพัฒนาชุมชน 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการจัดเวทีแสดง
สินค้าและแบ่งปันบทสวด

ศาสนาอิสลาม โดยมี
ประชาชนผู้นับถือศาสนา
อิสลามในเขตเทศบาลและ

อ าเภอทุ่งสงเข้าร่วม
โครงการ  

 

2.15 โครงการกิจกรรมวันที่  
5 ธันวามหาราช 

เงินรายได้ 100,000 
 

- - 100,000 
 

งานการศึกษา
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดกิจกรรมวันท่ี 5 
ธันวาคม บ าเพ็ญ

ประโยชน์,ประดับธงตรา
สัญลักษณ์, 

พิธีถวายพระพร, 
เดินเทิดพระเกียรติ,
ประชาชนมีความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 

2.16 โครงการกิจกรรมวันที่  
12 สิงหามหาราชินี 

เงินรายได้ 50,000 
 

- - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดกิจกรรมวันท่ี 12 
สิงหาคม บ าเพญ็

ประโยชน์,ประดับธง 
ตราสญัลักษณ์,พิธีถวาย

พระพร, 
เดินเทิดพระเกียรติ,
ประชาชนมีความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ด าเนิน
โครงการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
หมายเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

2  
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคน
และสังคม 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.17 โครงการจัดงานท าบุญ 
ตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนา 
รัฐพิธีหรืองานประจ าปี 
ของท้องถิ่น 

เงินรายได้ 60,000 
 

- 34,000 4,300 งานพัฒนาชุมชน
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดกิจกรรมให้
ประชาชน,เด็ก

นักเรียนและเยาวชน 
ร่วมท าบุญตักบาตร 
เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมสืบสานประเพณี

และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 

2.18 โครงการการจัดงานประเพณี 
ชักพระ 

เงินรายได้ 100,000 
 

- - 100,000 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการสนับสนุน  
วัดเขากลายและ 

วัดวังหีบในการตกแต่ง
เรือพระท าให้ประชาชน
ได้ร่วมสืบทอดประเพณี 

ชักพระ 

 

2.19 โครงการจัดงานประเพณี 
ขึ้นปีใหม่ 

เงินรายได้ 16,000 
 

- - 6,500 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดท าบุญตักบาตรใน
วันขึ้นปีใหม่ ณ หมู่ที่ 
1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 

เพ่ือรักษา
ขนบธรรมเนียมอันดี
งามของประเพณี

ท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
หมายเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

 2 
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคน
และสังคม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.20 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เงินรายได้ 130,000 
 

- - 84,119 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดกิจกรรมการรดน้ า 
ด าหัวผู้ใหญ่ กิจกรรม
เกี่ยวเน่ืองกับประเพณี

สงกรานต์ ในเขตพื้นท่ีต าบล
ชะมาย 2 แห่ง คือ หมู่ท่ี 1-4  

ณ วัดเขากลาย และ  
หมู่ท่ี 5-8  

ณ เทศบาลต าบลชะมาย  
เพื่อสืบทอดประเพณี 
อันดีงามของท้องถิ่น 

 

2.21 โครงการจัดงานลอยกระทง เงินรายได้ 250,000 
 

- 38,000 231,639 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดกิจกรรมลอยกระทง  
ในเขตพื้นท่ีต าบลชะมาย  
4 แห่ง คือ หมู่ท่ี 1-4  

ณ คลองท่าเลา  
หมู่ท่ี 5 ณ วัดวังหีบ หมู่ท่ี 
6-7 ณ สระน้ านบตาค า  
หมู่ท่ี 8 ณ เขาตาเล่ง 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม 
สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในวันลอยกระทง 
จัดกิจกรรมเข้าวัด 

ฟังธรรมร่วมกับอ าเภอ 
ทุ่งสง ณ วัดวังหีบเพ่ือให้
ประชาชนได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
หมายเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

 2 
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคน
และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.22 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เงินรายได้ 200,000 
 

- 75,000 124,492 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดกิจกรรมให้กับเด็ก
และเยาวชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลชะมาย เพื่อให้

เด็กและเยาวชนในเขต
พ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง
ได้เข้าร่วมท ากิจกรรม 

 

2.23 โครงการงานประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

เงินรายได้ 5,000 
 

- - 5,000 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

อุดหนุนอ าเภอทุ่งสง 
ในการจัดงานประเพณี 

แห่ผ้าขึ้นธาตุท าให้
ประชาชนได้ร่วมสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรม 
ให้คงอยู่สืบไป 

 

2.24 โครงการจัดงานประเพณี 
เดือนสิบ ประจ าปี 2559 

เงินรายได้ 15,000 
 

- - 15,000 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

อุดหนุนอ าเภอ 
ทุ่งสงจัดงานประเพณี

เดือนสิบ  
ท าให้ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมให้

คงอยู่สืบไป 

 

2.25 โครงการจัดงานรัฐพิธี  
ประจ าปี 2559 

เงินรายได้ 7,000 
 

- - 7,000 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาหรือรัฐพิธี

อื่นๆ อุดหนุนอ าเภอทุ่ง
สงเพื่อจัดกิจกรรม 

วันปิยมหาราช  
23 ตลุาคม 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
หมายเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

 2 
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคน
และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.26 โครงการงานประเพณีท้ิง
กระจาด (วันสารทจีน)  
ประจ าปี 2559 

เงินรายได้ 50,000 
 

- - - งานการศึกษา
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณที่เข้ามาไม่
เพียงพอจึงไม่สามารถ
อุดหนุนให้กับศาลเจ้า 

108-109 ตามระเบยีบ ฯ 
เงินอุดหนุนได ้

 

2.27 โครงการถวายเทียนพรรษา 
และผ้าอาบน้ า ประจ าปี 2559 

เงินรายได้ 20,000 
 

- - 20,000 สภาวัฒนธรรม,
งานการศึกษา

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลชะมายในการจัด

ถวายเทียนพรรษาและผ้า
อาบน้ าฝน เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี
งาม โดยอุดหนุนให้สภา

วัฒนธรรมต าบล 
ชะมายช่วยในการ 

จัดกิจกรรมถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบน้ าฝน 

 

2.28 โครงการวันเทศบาล  
24 เมษายน 

เงินรายได้ 25,000 
 

- 13,000 11,726 งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

นิมนต์พระ  
จัดกิจกรรมพัฒนา 

ในเทศบาลท าให้พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจา้ง

เกิดขวัญก าลังใจและ
สร้างความสัมพันธท์ี่ดี
ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชน ในวันที่  

24 เมษายน 2559 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
หมายเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

 2 
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคน
และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.29 โครงการเทศบาลพบประชาชน
เพ่ือบริการและพัฒนา 

เงินรายได้ 200,000 
 

- - 112,512 งานพัฒนาชุมชน 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดกิจกรรมเทศบาลพบ
ประชาชนโดยร่วมกับ 
กศน. กลุ่มแม่บ้าน  

ร.ร.เทคนคิทุ่งสง,ร้านตัด
ผม,สมาคมคนตาบอด,
ภาคเอกชน,กาชาด  

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ 
เพื่อบริการประชาชน 

จ านวน 2 ครั้ง  
ณ เทศบาลต าบลชะมาย

และ วัดเขากลาย 
ให้บริการต่างๆ  

แก่ประชาชนนอกสถานที่  
ท าให้ประชาชน 

เกิดความพึงพอใจในการ
บริการ คิดเป็นร้อยละ 90 

 

2.30 โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชนต าบลชะมาย 

เงินรายได้ 30,000 
 

- - - งานพัฒนาชุมชน 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการประสาน
มหาวิทยาลัยราชมงคล
ศรีวิชัยวิทยาเขตไสใหญ่
ในการเพาะพันธุ์ปลา
เพ่ือน ามาสาธิตในการ
เพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
หมายเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

 2 
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคน
และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.31 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง 

เงินรายได้ 25,000 
 

- - - งานปูองกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดท าแผ่นพับและแจก
ให้กับประชาชนเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ใน

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน จ านวน 

500 ใบ 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

2.32 โครงการรั้วสดใสห่างไกล 
ยาเสพติด 

เงินรายได้ 30,000 
 

- - - งานปูองกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดท าแผ่นพับเพ่ือแจก
ประชาชนและเยาวชน
ให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพ
ติด และประชาสัมพันธ์
ในโครงการเทศบาลพบ

ประชาชน จ านวน 
500 ใบ 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

2.33 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในระบบสมัครใจ 
และการฝึกอาชีพ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

97,500 
 

- - 97,500 งานปูองกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

บ าบัดฟื้นฟูและส่งเสริม
อาชีพส าหรับผู้ติดยา/ 

ผู้เสพติด ร่วมกับอ าเภอ
ทุ่งสง 

 

2.34 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน (สภาเด็ก) 

เงินรายได้ 40,000 
 

- - 32,010 งานพัฒนาชุมชน 
ส านักปลดัเทศบาล 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิคณุภาพ
ชีวิตแก่เด็กและเยาวชน 

จ านวน 1 ครั้ง  ในช่วงปิด
ภาคเรยีน  

ณ ค่าเทพสตรีศรีสุนทร 
จ านวน 50 คน 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
หมายเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

 2 
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคน
และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.35 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์  
และผู้ด้อยโอกาส 

เงินรายได้ 100,000 
 

- 90,000 - งานพัฒนาชุมชน 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการโดยใช้
งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โดยแจก 
เบี้ยยังชีพแก่ 
 - ผู้สูงอายุ 12,642,000
บาท 
 - ผู้ปุวยเอดส์ 42,000
บาท 
 - คนพิการ 1,262,400
บาท 
 

 

2.36 โครงการครอบครัวสุขสันต์ 
สานฝันสู่ชุมชน 

เงินรายได้ 40,000 
 

- - - งานพัฒนาชุมชน 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดตั้งศูนย์พัฒนา
ครอบครัวเพ่ือเสนอ
ของบประมาณจาก
กระทรวงพัฒนา
สังคมโดยมีค าสั่ง

แต่งตั้งจาก
นายกเทศมนตรี  

ซึ่งกลุ่มเปูาหมายจาก
สถาบันครอบครัว 

ในเขตพ้ืนที่ 
 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
หมายเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

 2 
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคน
และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.37 โครงการคลินิกหนูน้อย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลชะมาย 

เงินรายได้ 5,000 
 

- 5,000 - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. ร่วมกับ 
รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้าน 
หนองหว้าต าบลชะมาย 

ตรวจสุขภาพผู้ปกครองและ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก ทต.ชะมาย มีโอกาส 
ได้พบแพทย์ ได้รับความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

2.38 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน 1-8 
 

เงินรายได้ 100,000 
 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากงบประมาณ

ที่ตั้งไว้ไม่เพียงต่อ 

 

2.39 อุดหนุนส าหรับสนับสนุน 
การบริการสาธารณสุข  
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8  
หมู่ละ 7,500 บาท 

เงินรายได้ 60,000 
 

- - 58,704 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

จัดบริการสุขภาพเบื้องต้น 
และกิจกรรมต่างๆของ  

อสม. หมู่ท่ี 1-8 

 

2.40 โครงการรณรงค์ปูองกัน 
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

 

เงินรายได้ 15,000 
 

- - 14,920 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข แมว 

และสัตว์เลี้ยงลูก 
ด้วยนม เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้และความ

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
หมายเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

 2 
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคน
และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.41 โครงการให้บริการทางสังคม 
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

เงินรายได้ 400,000 
 

- - 363,300 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

เทศบาลได้ให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

แก่ประชาชนเพื่อบริการ
ประชาชนเบื้องต้น 

ในกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉินก่อน
ถึงโรงพยาบาลตลอด  

24 ชั่วโมง  
ซ่ึงสามารถติดต่อหน่วย
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

ได้ท่ีเบอร์ 1669 ท าให้
ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ 

อย่างทันท่วงที 

 

2.42 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ 

เงินรายได้ 281,000 
 

- - 281,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

จ่ายสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลชะมาย
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
หลักประกันสุขภาพ 

 

2.43 โครงการตรวจแนะน า
ผู้ประกอบการเชิงรุก 

เงินรายได้ 15,000 
 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ลงพื้นที่รณรงค์
ประชาสมัพันธ์ 

ให้ความรู้ผูป้ระกอบการ 
ร้านค้า ในเขตพื้นท่ี 

ต าบลชะมาย 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

2.44 โครงการอบรมผู้ประกอบการ เงินรายได้ 30,000 
 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ผูป้ระกอบการ

ในเขตเทศบาลต าบล 
ชะมาย 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
หมายเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

 2 
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคน
และสังคม 

 

2.45 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาภายในชุมชนเขต 
เทศบาลต าบลชะมาย 

เงินรายได้ 50,000 
 

- - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
ในปีงบประมาณ 

ที่ผ่านมายังจัดตั้งชุมชนไม่
แล้วเสร็จ 

 

2.46 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ 
ออกก าลังกายในร่ม 
และกลางแจ้ง 

เงินรายได้ 162,500 
 

- - 98,800 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดซื้ออุปกรณ์ออก
ก าลังกายในร่มและ

กลางแจ้งให้ประชาชน
ในพื้นที่เขตเทศบาล

ต าบลชะมายมีอุปกรณ์
ออกก าลังกาย และใน
ปี2559 ได้ติดตั้ง ณ 
สนามขา้งส านักงาน

เทศบาลต าบลชะมาย 
มีประชาชนมาออก

ก าลังกายเปน็จ านวน
มาก 

 

2.47 โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน 
เยาวชน และประชาชน 

เงินรายได้ 200,000 - 86,500 - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจาก 

เป็นโครงการที่
ด าเนินการร่วมกับ

อ าเภอทุ่งสง แต่อ าเภอ
ทุ่งสงไม่ได้ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

 
ยุทธศาสตร์ 

ที ่ โครงการโกิจกรรม  
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 

 
 

 

3.1 โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ
ให้กับประชาชน 

เงินรายได้ 35,000 
 

- - 19,600 
 

งานพัฒนา
ชุมชนส านัก
ปลัดเทศบาล 

ฝึกอาชีพให้ประชาชนและ
ผู้สูงอายุในพื้นที ่

โดยสอนการท าขนมจบีและ
ซาลาเปา 

โดยวิทยากรจาก
วิทยาลัยเทคนิค(ทุ่งสง)เพื่อ
สร้างรายได้และเป็นอาชีพ
เสริมให้กับประชาชน เปน็

การเพิ่มรายได้  
และลดรายจ่าย 

ในครัวเรือน 

 

3.2 อุดหนุนโครงการส่งเสริม 
การฝึกทักษะอาชีพหลักสูตร 
ช่างมุงหลังคา 

เงินรายได้ 20,000 
 

- - 20,000 
 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

ฝึกอบรมหลักสูตร 
ช่างมุงหลังคาให้แก่
นักเรียน กศน.ต าบล 

ชะมาย และประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ที่ไม่มีอาชีพ

หรืออาชีพอยู่แล้ว 
แต่ต้องการพัฒนาอาชีพ

เดิมให้ดีข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ 

ที ่ โครงการโกิจกรรม  
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 

 

3.3 อุดหนุนโครงการกลุ่มแพทย์แผน
ไทยประจ าปี 2559 

เงินรายได้ 30,000 
 

- - - งานพัฒนา
ชุมชน ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
ไม่มีงบประมาณในการ
ด าเนินการจึงไม่สามารถ
ด าเนินการตามระเบียบฯ

เงินอุดหนุนได้ 

 

3.4 อุดหนุนโครงการฝึกอบรม 
นวดแพทย์แผนไทยผู้พิการ 
ทางสายตา 

เงินรายได้ 30,000 
 

- - - งานพัฒนา
ชุมชน ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
ไม่มีงบประมาณในการ
ด าเนินการจึงไม่สามารถ
ด าเนินการตามระเบียบฯ

เงินอุดหนุนได้ 

 

3.5 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการมี
รายได้ของกลุ่มพัฒนาสตรี
เทศบาลต าบลชะมาย  
(การฝึกอาชีพการท าขนมไทย) 

เงินรายได้ 50,000 
 

- - - งานพัฒนา
ชุมชน ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
ไม่มีงบประมาณในการ
ด าเนินการจึงไม่สามารถ
ด าเนินการตามระเบียบฯ

เงินอุดหนุนได้ 

 

3.6 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา 
น้ าจืด 

เงินรายได้ 50,000 
 

- - - งานพัฒนา
ชุมชน ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
ไม่มีงบประมาณในการ
ด าเนินการจึงไม่สามารถ
ด าเนินการตามระเบียบฯ

เงินอุดหนุนได้ 
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ยุทธศาสตร์ 

ที ่ โครงการโกิจกรรม  
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 

งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 

3.7 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เงินรายได้ 30,000 
 

- - 29,626 งานพัฒนา
ชุมชน  
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ฝึกอาชีพและจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดอบรม 
ให้ความรู้การปลูก

มะนาวในบ่อซีเมนต์
ให้แก่ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบล 
ชะมาย 

- 

3.8 โครงการเศรษฐกิจชุมชน  
(เงินทุนเศรษฐกิจ) 

เงินรายได้ 200,000 
 

 

- - - งานพัฒนา
ชุมชน  
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ส่งคืนเงินให้อ าเภอ
ตามหนังสือส่งที่ มท 
0310.3/ว0132  

แต่เทศบาล 
ได้ด าเนินการติดตาม

ทวงถามผู้ค้างช าระเป็น
ลายลักษณ์อักษรและมี 
ผู้ช าระบางส่วนให้กับ

เทศบาลซึ่งยังไม่
ครบถ้วนทุกคนจึงไม่

สามารถ 
ส่งเงินให้อ าเภอได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 

 
 
ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1 โครงการจดัอบรมเชิงปฏิบัติราชการ
เพื่อการพัฒนาศักยภาพและการ 

มีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณ
ของเทศบาล 

เงินรายได้ 30,000 - 30,000 - กองวิชาการ
และแผนงาน 

จัดประชุมผู้อ านวยการกอง,
หัวหน้าฝาุย, 

และผู้ท่ีเกี่ยวข้องซักซ้อม 
แนวทางการจัดท า

งบประมาณและระเบียบฯ
หนังสือสั่งการต่างๆ 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ประชาคมเมืองเทศบาลต าบล 

ชะมายเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

ต าบลชะมาย 

เงินรายได้ 100,000 - - 97,344 กองวิชาการ
และแผนงาน 

จัดเวทีประชาคมเพื่อให้กลุ่ม
ผู้น าและตัวแทนภาค

ประชาชนได้มีความเข้าและ
กระบวนการจัดท าแผน

ชุมชนให้สามารถเชื่อมโยง
กับการท าแผนพัฒนา

เทศบาลและได้ใช้
แผนพัฒนาท่ีมีคุณภาพ 

ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา(2559-2562) 
และแผนสามปี (2560-
2562)จ านวน 2 ครั้งใน
วันท่ี 3-5 มีนาคม 2559 

และวันท่ี 12 มีนาคม 
2559 ณ ชุมชน และ 

วัดเขากลาย  

 



50 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3 โครงการเพิ่มศักยภาพ 
การจัดท าแผนพัฒนาและ 
การติดตามประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย 
 

เงินรายได้ 80,000 90,000 - 121,629 งานวิเคราะห์ 
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ 
การจัดท าแผนพัฒนาและ 
การติดตามประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาล 

ต าบลชะมาย ณ อลงกต  
บีช รีสอร์ท อ าเภอขนอม  

ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 
 เพื่อศึกษา วจิัย ประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชน 

ต่อการด าเนินการของเทศบาล  

 

4.4 โครงการประเมินผลความ 

พึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลชะมาย
ประจ าปี 2559 

เงินรายได้ 60,000 - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ลงส ารวจประเมินผลความ 
พึงพอใจของประชาชน 

ต่อการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลชะมาย จ านวน  465 

ตัวอย่าง สรุปได้ว่า  
ระดับความพึงพอใจ 

ของประชาชนที่มีตอ่การให้บรกิาร
ของเทศบาลต าบลชะมาย  

ประจ าปี 2559 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 44.68 และความพึงพอใจ

ต่อการด าเนินงานของเทศบาล 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 

ยุทธศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 39.78 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.5 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด
แบบบูรณาการ 

 

เงินรายได้ 20,000 - - 18,900 งานพัฒนา
ชุมชน  
ส านัก 

ปลัดเทศบาล 

จัดประชุมการจัดเวที
ประชาคมในระดับชุมชน/

หมู่บ้าน  
จ านวน 33 ชุมชน  
ในเขต ทต.ชะมาย  

เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบล 

ชะมาย เพื่อให้ข้อมูล 
ในการจัดท าแผนพัฒนาสาม

ปี และแผนชุมชนเพื่อให้
สอดกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

 

4.6 โครงการการจัดการเลือกตั้ง เงินรายได้ 5,000 - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่มีการเลือกตั้ง ไม่ได้
ด าเนินการ 

4.7 โครงการจัดตั้งเครือข่าย 
จิตอาสาพัฒนา 

เงินรายได้ 40,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

ด าเนินการโดยส่งหนังสือ
เชิญประชาชนเข้าร่วม

โครงการเครือข่าย 
จิตอาสาพัฒนาแกผู่้น า

ชุมชน,สมาชิกสภา,ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน และมีจติ
อาสาสมัครเข้าร่วม

โครงการ โดยจะด าเนิน
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบฯ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.8 โครงการประมวลจรยิธรรมข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เงินรายได้ 30,000 - - 13,444 งานการ 
เจ้าหน้าที่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

- ด าเนินการจดัท าประมวล
จริยธรรมข้าราชการและ
ลูกจ้างของ ทต.ชะมาย  
เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 59 
ณ ศาลาการเปรียญวดัเขา
กลาย 
 - เสริมสร้างคณุธรรมและ
จริยธรรมของพนักงาน 
เทศบาล 
 - เกิดความรักสามัคค ี
ภายในองค์กร 
- เกิดจิตส านึกรักองค์กร
และร่วมกันพัฒนาองค์กร 
 

 

4.9 โครงการฝึกอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

เงินรายได้ 150,000 - 150,000 - งานการ 
เจ้าหน้าที่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอจึง
ต้องด าเนินการโครงการ

อื่นที่เร่งด่วนก่อน 

 

4.10 โครงการฝึกอบรมและ 
สัมมนาบคุลากร 

เงินรายได้ 30,000 - 30,000 - งานการ 
เจ้าหน้าที่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอจึง
ต้องด าเนินการโครงการ

อื่นที่เร่งด่วนก่อน 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.11 โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น เงินรายได้ 50,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

จัดอบมรมกฎหมาย
เบื้องต้นเมื่อวันที่  

10 สิงหาคม 2558  
ให้แก่บุคลากร  

ทต.ชะมาย นักเรียน 
เยาวชน และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
โดยร่วมกับ ส านักงาน

คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามทุจริตจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

4.12 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหต ุ
บนถนน 

เงินรายได้ 60,000 - - 59,274 งานปูองกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยและ 

ลดอุบัตเิหตุบนท้องถนน
มากยิ่งข้ึน  

โดยตั้งจดุตรวจร่วมกับ
มูลนิธิ,อพปร., 

ปูองกันจังหวัดฯ และ
หน่วยงานต่างๆ 

ในการปูองกันและ 
ลดอุบัตเิหตุบนถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

และสงกรานต ์
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที ่
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลต าบล 
ชะมาย 

เงินรายได้ 1,728,000 
 

- - 1,728,000 
 

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

เทศบาลต าบล
ชะมาย 

จ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ในการ

ด าเนินงานของสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร 

เทศบาลต าบลชะมาย 
เป็นรายเดือนเดือนละ 
9,000.-บาทต่อคน 
เพ่ือให้บริการแก่

ประชาชน 
 

 

4.14 โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างของ อปท.
ระดับอ าเภอ อ าเภอทุ่งสง 
ประจ าปี 2559 

เงินรายได้ 20,000 - - 20,000 งาน
ประชาสัมพันธ์ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

อุดหนุน  
อบต.นาหลวงเสน  
ในการด าเนินการ 

ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อ าเภอทุ่งสงเพื่อให้ 

เกิดความโปร่งใสและ
ประสานงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ในการ
ท างานมากยิ่งข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.15 โครงการด าเนินรายการวิทยุ
ชุมชน 

เงินรายได้ 18,000 - - 18,000 งาน
ประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

1. จ้างเหมาจัดรายการวิทยุ
ตั้งแต่วันจันทร-์ศุกร์ เวลา 
17.00-18.00 น.  
เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
ของเทศบาลและชุมชน 
ให้สังคม/ประชาชนรับรู ้
ได้อย่างรวดเร็ว มากยิ่งข้ึน 
2. จัดรายการวิทยเุพื่อ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
ของเทศบาลในวันอาทิตย์ 
เวลา 15.00-16.00 
 ผ่านสถานีวิทยุชุมชน FM 
105.50 

 

4.16 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซด ์

เงินรายได้ 8,000 - - 7,000 งาน
ประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

ปรับปรุง เว๊บไซต์ 
www.chamai.go.th  

เผยแพร่ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลให้
ประชาชนรับทราบอย่าง

ทั่วถึงและเพิ่มช่อง
ทางการประชาสมัพันธ์

ผ่าน Facebook เทศบาล
ต าบลชะมาย 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.17 โครงการอบรมเครือข่ายนัก
ประชาสมัพันธ์ประจ าชุมชน/หมู่บา้น 

ต าบลชะมาย 

เงินรายได ้ 30,000 

 
 

- - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

จัดอบรมเครือข่าย 
นักประชาสัมพนัธ์

ประจ าชุมชน/หมู่บา้น
ต าบลชะมาย ในวนัที่ 
27 กันยายน 2559 
และไปศึกษาดูงานการ
เป็นนักประชาสัมพันธ ์

ที่ สวท.ทุ่งสง 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

4.18 โครงการจัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส านักงานของ
หน่วยงานต่างๆภายในเทศบาล 
 

     ทุกกอง/ฝุาย 
เทศบาลต าบล

ชะมาย 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 (1) ส านักปลัด         

 งานกิจการสภาฯ         

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้)
(งานกิจการสภา) 

เงินรายได้ 16,000 

 
- - 16,000 

 
งานกิจการสภา

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานกิจการสภา 
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า  

 18.5 น้ิว) เพื่อเกิด
ความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี  
(งานกิจการสภา) 

 

เงินรายได้ 19,000 
 

- - 17,000 งานกิจการสภา
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED สี 

เพื่อเกิดความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของ

เทศบาล 
 
 

 

 - เครื่องส ารองไฟขนาด 
800VA 

เงินรายได้ 3,100 
 

- - 3,100 งานกิจการสภา
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ
ขนาด 800VAเพื่อ

เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

        

 ครุภัณฑ์อ่ืน 
- เครื่องเลื่อยยนต์ 

เงินรายได้ 40,000 

 
- - 37,500 งานปูองกัน 

และบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต ์
เพื่อใช้ในการตัดแต่งต้นไม้ 

และสถานที่ให้มีความ
สวยงาม 

 

 



58 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 - แผงกั้นจราจร จ านวน 10 
แผง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000 

 
- - 20,000 งานปูองกัน 

และบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดซื้อแผงกั้นจราจร 
จ านวน 10 แผง 

เพ่ือใช้ในงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 - กระจกโค้งส่องทาง 
จ านวน 10 ชุด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000 
 

- - 65,000 งานปูองกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดซื้อกระจกโค้งส่องทาง 
จ านวน 10 ชุดเพื่อใช้ใน
งานปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
 

 

 - กล้องวงจรปิดCCTV เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

90,000 
 

- - - งานปูองกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 งานการศึกษา         

 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร(มอก.) 
ขนาด 2บานพับ จ านวน 1 ตู้ 

เงินรายได้ 8,500 - - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ชั้นวางของเหล็ก  
3 ชั้น จ านวน 5 ตัว 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เงินรายได้ 13,500 
 

- - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 - ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น  
สีบอร์น  จ านวน 6 ชิ้น 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เงินรายได้ 3,300 
 

- - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 - ตู้เหล็กบานเลื่อน จ านวน 7 ตู้  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เงินรายได้ 26,000 
 

 

- - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 - ตู้อเนกประสงค์ 3 ชั้น แบบ
หน้าเปิดคละสี จ านวน 75 ตู้ 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

 

เงินรายได้ 30,000 
 

- - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

  - โต๊ะและเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 ชุด  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 
 

เงินรายได้ 3,900 
 

- - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 - โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน  
ระดับ 1-2 จ านวน 2 ชุด 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 

เงินรายได้ 7,000 - - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 - โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน  
ระดับ 3-6 จ านวน 4 ชุด 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เงินรายได้ 22,000 
 

- - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 - โต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน 6 ที่นั่ง 
จ านวน 37 ชุด 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 

เงินรายได้ 148,000 - - 146,150 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี
นักเรียน 6 ที่นั่ง 
จ านวน 37 ชุด 

เพ่ือใช้งานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า (30หน้า/นาที)  
จ านวน 3 เครื่อง  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 

เงินรายได้ 21,900 
 

- - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 



61 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - เครื่องส ารองไฟฟูาขนาด  
800 VA(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
จ านวน 1 เครื่อง 

เงินรายได้ 3,100 - - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ 
- เครื่องเล่น DVD  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
จ านวน 2 เครื่อง 

เงินรายได้ 6,400 
 

- - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 32 นิ้ว ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 
พิกเซล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
จ านวน 1 เครื่อง 

เงินรายได้ 13,000 
 

- - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 - กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล 16 ล้านพิกเซล 
จ านวน 1 ตัว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 - - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
- คูลเลอร์น้ าสแตนเลส 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
จ านวน 5 ถัง 

เงินรายได้ 12,600 - - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 งานพัฒนาชุมชน         
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว)(งานพัฒนาชุมชน) 
จ านวน 1 เคร่ือง 

เงินรายได้ 16,000 
 

- - - งานพัฒนาชุมชน 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า (30หนา้/นาที) 
(พัฒนาชุมชน)จ านวน 1 เคร่ือง 

เงินรายได้ 7,300 
 

- - - งานพัฒนา
ชุมชน ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 - เครื่องส ารองไฟฟูาขนาด  
800AV (พัฒนาชุมชน) 
จ านวน 1 เคร่ือง 

เงินรายได้ 3,100 
 

- - - งานพัฒนา
ชุมชน ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 
 

 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- เก้าอ้ีนั่งผลิตจากพลาสติก  
จ านวน 100 ตัว 

เงินรายได้ 25,000 
 

- - 24,500 งานพัฒนาชุมชน 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

มีเก้าอี้นั่งผลติจาก
พลาสติก 

จ านวน 100 ตัว 
เพื่อใช้ส าหรับงานบริการ 
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แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์หน้า
ขาว จ านวน 12 ตัว 

เงินรายได้ 25,000 - - 24,960 งานพัฒนาชุมชน  
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

มีโต๊ะขาพับ
อเนกประสงค์หน้าขาว 
จ านวน 12 ตัวเพ่ือใช้

ส าหรับงานบริการ 

 

 กองคลัง         
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

- ตู้เหล็กบานเลื่อน จ านวน 2 ตู้ 
เงินรายได้ 7,400 

 
- - - กองคลัง ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 

เนื่องจากงบประมาณ 
ไม่เพียงพอ 

 

 

 - โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน ระดับ 1-
2 จ านวน 2 ชุด 

เงินรายได้ 10,000 
 

- - 3,700 กองคลัง มีโต๊ะและเก้าอ้ีท างาน 
ระดับ 1-2 จ านวน 2 

ชุด 
เพ่ือให้เกิดความ

สะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 

 

 

 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
- กล้องถ่ายรูปภาพนิ่งแบบ
ดิจิตอล (เกิน 17 ล้านพิกเซลขึ้น
ไป)จ านวน 1 ตัว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

22,000 - - - กองคลัง ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 
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แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 
 
 
 
 
 

 ครุภัณฑ์ส ารวจ 
- ครุภัณฑ์ส ารวจลูกล้อวัดระยะ
ของช่าง แบบดิจิตอล 
จ านวน 1 ตัว 
 

เงินรายได้ 8,000 - - 8,000 กองคลัง มีครุภัณฑ์ส ารวจลูกล้อวัด
ระยะของช่าง  
แบบดิจิตอล 

จ านวน 1 ตัวเพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 
 
 

 

 กองช่าง         
 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

- โต๊ะเหล็กและเก้าอ้ีท างาน 
จ านวน 2 ชุด 

เงินรายได้ 17,000 
 

- - 16,760 กองช่าง มีโต๊ะเหล็กและเก้าอี้ท างาน  
จ านวน 2 ชุด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
 

 

 ครุภัณฑ์การเกษตร 
- เครื่องตัดหญ้า 

จ านวน 2  เครื่อง 

เงินรายได้ 19,000 
 

- - 19,000 
 

กองช่าง มีเครื่องตัดหญ้า 
จ านวน 2  เครื่องใช้ตัดแต่ง
ต้นไม้และสวนสาธารณะ 

ให้ดูสวยงาม 
 
 

 

  - เครื่องพ่นยาแบบใช้
แบตเตอร์รี่ จ านวน 1 เครื่อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,700 
 

- - 2,700 
 

กองช่าง มีเครื่องพ่นยาแบบใช้
แบตเตอร์รี่ จ านวน 1 

เครื่อง 
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แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 

 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 - เครื่องตบดิน จ านวน 1 
เครื่อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

21,000 
 

- - - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 
 

 

 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

        

 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
จ านวน 1 ตู ้

เงินรายได้ 3,500 
 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 
 

 

 - ตู้เหล็กล็อคเกอร์ ชนิด 6 
ประตู จ านวน 2 ตู้ 

เงินรายได้ 9,600 
 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 - โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน  
ระดับ 3-6 จ านวน 1 ชุด 

เงินรายได้ 5,500 
 

- - 4,900 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

มีโต๊ะและเก้าอ้ีท างาน 
ระดับ 3-6 จ านวน  

1 ชุด 

 

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
- รถจักรยานยนต์ชนิดพ่วงข้าง 
จ านวน 1 คัน 

เงินรายได้ 57,500 
 

- - 52,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

มีรถจักรยานยนต์ชนิด
พ่วงข้าง จ านวน 1 คัน 
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แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 

 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล (ความละเอียด  
16 ล้านพิกเซล) 

เงินรายได้ 10,000 
 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์แบบ 
ฉีดหมึก (INKJET Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง 

เงินรายได้ 4,300 
 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 ครุภัณฑ์อ่ืน 
- เครื่องพ่นหมอกควัน 
จ านวน 1 เครื่อง 

เงินรายได้ 59,000 
 

- - 56,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

มีเครื่องพ่นหมอกควัน 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

 - ถังขยะพลาสติก จ านวน  
200 ใบ 

เงินรายได้ 250,000 
 

- - 249,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

มีถังขยะพลาสติกใช้ใน
เขตเทศบาลต าบล 

ชะมาย 

 

 กองวิชาการและแผนงาน         

 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 
2 ตู้ 

เงินรายได้ 17,000 
 

- - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

- 
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แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

บริหารและ
การจัดการ

องค์กร 
 

 - โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน ระดับ 
3-6 จ านวน 1 ชุด 

เงินรายได้ 5,500 
 

- - 4,900 กองวิชาการและ
แผนงาน 

มีโต๊ะและเก้าอ้ีท างาน 
ระดับ 3-6 จ านวน 

 1 ชุด 

 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) (งานธุรการ) 
จ านวน 1 เครื่อง 

เงินรายได้ 16,000 
 

- - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวด า (30หน้า/นาที)  
จ านวน 1 เครื่อง 

เงินรายได้ 7,300 
 

- - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 
 

 

 - เครื่องสแกนเนอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

เงินรายได้ 3,100 
 

- - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 
 

 

 - เครื่องส ารองไฟขนาด 
800VAจ านวน 1 เครื่อง 

เงินรายได้ 3,100 
 

- - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 
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แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

 สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล
ต าบลชะมาย 

        

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 

เงินรายได้ 35,000 
 

- - - สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

เทศบาลต าบล
ชะมาย 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 - เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/LED 
จ านวน 1 เครื่อง 

เงินรายได้ 19,000 
 

- - - สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

เทศบาลต าบล
ชะมาย 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
- เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น แบบ
ต่อท่อประปา จ านวน 2 ก๊อก 

เงินรายได้ 26,000 
 

- - - สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

เทศบาลต าบล
ชะมาย 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

4.19  โครงการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เงินรายได้ 40,000 - - - งานปูองกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 

ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก
งบประมาณ 
ไม่เพียงพอ 
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แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

4.20 กิจกรรมท่ี 1 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 

เงินรายได้ 20,000 - - 17,240 งานปูองกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 

มีวัสดุเครื่องดับเพลิง 
ไว้ใช้ส าหรับงานปูองกันและ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

 

4.21 โครงการจัดประชุมสมาชิก  
อปพร. 

เงินรายได้ 10,000 
 

- - - งานปูองกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 

ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

4.22 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
แบบบูรณาการ  

เงินรายได้ 40,000 
 

- - - งานปูองกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 

มีการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันอัคคีภัยโดย
บูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานอื่นโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้งบฯ 

4.23 โครงการฝึกทบทวนอปพร. และ
อาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ 

เงินรายได้ 80,000 
 

- - - งานปูองกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 

 

4.24 โครงการสร้างความรู้ในการปูองกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

เงินรายได ้ 15,000 

 
- - - งานปูองกันและ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

ได้จัดท าแผนพบัข้อมูล
เก่ียวกับความรู้ในการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเพื่อแจกจ่าย

ให้กับประชาชนในพื้นที่
ต าบลชะมาย 

ด าเนนิการ
โดยไม่ใช้งบฯ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

4.25 โครงการจ้างเหมาบริการ 
พนักงานดับเพลิงงานของปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เงินรายได้ 648,000 
 

- - 648,000 
 

งานปูองกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 

จ้างเหมาบริการ 
พนักงานดับเพลงิงาน 

ของปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย จ านวน 6 
คน เดือนละ 9,000 
บาท เปน็เวลา 12 

เดือน 

 

4.26 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านเขากลาย) 

เงินรายได้ 227,000 
 

- - 222,000 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการปรับปรุง
ห้องน้ า ศพด. 

(บ้านเขากลาย) จ านวน 
5 ห้อง  

และห้องน้ าครู  
จ านวน 1 ห้อง 

 

4.27 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านวังหีบ) 

เงินรายได้ 227,000 
 

- - 198,000 งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการปรับปรุง
ห้องน้ า ศพด. 
(บ้านวังหีบ)  

จ านวน 5 ห้อง และ
ห้องน้ าครู  

จ านวน 1 ห้อง  
พร้อมอ่างล้างหนา้/อ่าง

ล้างมือ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

4.28 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านหนองหว้า) 

เงินรายได้ 142,000 
 

- - - งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
เนื่องจากงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

 
 
ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5  

ยุทธศาสตร์
ด้าน

สิ่งแวดล้อม
และพัฒนา

ระบบป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาน้ า

ท่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 โครงการ LA21 สู่ท้องถิ่นไทย
น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

เงินรายได้ 20,000 
 

- - - กองสาธรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการจัดท าเวที
ประชาคมดา้นสิ่งแวดล้อม 

และท าบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างเทศบาล

ต าบลชะมายกับ
สถาบันการศึกษา 
ประชาคม ตัวแทน
ประชาคม ตัวแทน

ภาคเอกชน กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการ

จัดการดา้นสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้งบฯ 

5.2 โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 

เงินรายได้ 60,000 
 

- - - กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
รอบส านักงานให้มี

สภาพสวยงาม
ด าเนินการจ้างเหมา

บริการฝังกลบขยะเพ่ือ
ลดปัญหาเรื่องขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล

ต าบลชะมาย 
 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้งบฯ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5  

ยุทธศาสตร์
ด้าน

สิ่งแวดล้อม
และพัฒนา

ระบบป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาน้ า

ท่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 โครงการบูรณาการเพ่ือจัดการ
ขยะอย่างยั่งยืน 

เงินรายได้ 30,000 
 

- - - กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากโครงการจัดตั้ง

งบฯขึ้นเพ่ือเป็นงบ
สมทบในการด าเนินการ
ร่วมกับโครงการบริหาร
จัดการขยะอย่างยั่งยืน 
ที่ได้รับการสนับสนุน

จากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
 

 

5.4 โครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เงินรายได้ 40,000 
 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม แม่น้ า  
ล าคลอง ให้แก่นักเรียน 

เยาวชน เครือข่าย
เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และประชาชนในเขต

พ้ืนที่ 
 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้งบฯ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานโ 
ผลการประเมิน

โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

 
 

5.5 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก
คัดแยกขยะจากต้นทาง 

เงินรายได้ 20,000 
 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รณรงค์ให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ต าบลชะมาย
ได้ท าการคัดแยกขยะ

ก่อนที่จะทิ้งลงถัง  

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้งบฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง 

 
 
ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินงานโ 

ผลการประเมิน
โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเงิน

การคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1  โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เงินรายได้ 250,000 
 

- - 173,889 งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน

ทรัพย์สิน 
กองคลัง 

น าข้อมูลจากการจัดท า
แผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินบางส่วน 
ไปใช้ในการเป็น

ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
ภาษีเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่นต่อไป 

 

 - กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนที่
แม่บทในโซนที่ 3 และ 4 

- - - - - งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน

ทรัพย์สิน 
กองคลัง 

- ท าแผนท่ีแม่บทใน 
ZONE ท่ี 3 และ 4 ได้
จ านวน 11 Block และ
แผนท่ีแม่บท เสร็จ 20 
แผ่น 
- คัดลอกเอกสารสิทธิ์
โฉนดท่ีดิน ZONE ท่ี 3 
และ 4 ให้แล้วเสร็จเพื่อ
มาท าเป็น ผ.ท.1,ผ.ท.2,
ผ.ท.3 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินงานโ 

ผลการประเมิน
โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเงิน

การคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - การส ารวจภาคสนามในสายทุ่ง
สง-สุราษฎร์ (เอเชีย41) ทุ่งสง-
ห้วยยอด(403) หมู่ที่ 1, 2, 3 
,6 และ 8 (โซนที่ 3 และ4) 

- - - - - งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน

ทรัพย์สิน 
กองคลัง 

ได้ข้อมลูเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน เช่น ข้อมูล
อาคารประเภทการใช้
สอย สถานท่ี และปูาย
โฆษณาต่างๆ ในพ้ืนท่ี 
ZONE ทื่ 4 และคาดว่า

แล้วเสร็จ จ านวน  
5 Block 

 

 - เขียนโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(LTAXGIS) 

- - - - - งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน

ทรัพย์สิน 
กองคลัง 

ได้ระวางต าบลชะมาย
มาทั้งหมด  พร้อม

น ามาใช้ในโปรแกรม
ประยุกตร์ะบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์  
(LTAXGIS) มาใช้ใน

อนาคต 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการโกิจกรรม 

 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินงานโ 

ผลการประเมิน
โครงการ 

 
 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเงิน

การคลัง 
 

6.2 โครงการประชาสัมพันธ์การ
พัฒนาจัดเก็บรายได้ประจ าปี 
2559 

เงินรายได้ 20,000 
 

- - 7,056 งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้

กองคลัง 

จัดท าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนการเสียภาษี  
ท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 
1.ให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 
2.สร้างแรงจูงใจ 
ในการช าระภาษี 

 

 

 

 

 



๘๙ 

 

 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

 เทศบาลต าบลชะมาย ได้ด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ จนโครงการต่างๆ  
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน
ที่ส าคัญดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม 
         เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ 
การปรับปรุงพ้ืนที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการ
ประกอบอาชี พ  ก า รป รั บป รุ ง แ ล ะ พัฒนา ร ะบบส า ธ า รณู ป โ ภคต่ า ง ๆ  ใ น เ ขตต า บลชะมาย  
อย่างทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้ 
โครงการที่ด าเนินการ  มีทั้งสิ้น 29 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการโกิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1  โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล.หลังหมู่บ้านทวีสุข หมู่ที่ 2 72,900 
2  โครงการขยายเขตประปา ป.ศิลาชัย ซอย 1 หมู่ที่ 4 43,335 
3 โครงการขยายเขตประปา ป.ศิลาชัย ซอย 2 หมู่ที่ 4 29,000 
4 โครงการขยายเขตประปาสายต้นแค-วังหีบ 2 แยกซอย 9 หมู่ที่ 5-7 858,000 
5 โครงการขยายเขตประปาสายนายอ าเภอ หมู่ที่ 1-6 151,405 
6 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนางสายใจ  สุวรรณน้อย หมู่ที่ 6 96,000 
7  โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายมด-นางเนียม หมู่ที่ 4 29,000 
8 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายวารินทร์-นายรัน หมู่ที่ 4 53,500 
9 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายสมนึก-นายสุรินทร์ หมู่ที่ 4  199,555 

10 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายอาคม หมู่ที่ 3 90,000 
11 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านราษฎร์บูรณะ ซอย 5 หมู่ที่ 3 118,235 
12 โครงการขยายเขตประปาสายวังรวย ซอย 1 หมู่ที่ 4 102,720 
13 โครงการขยายเขตประปาสายวังรวย ซอย 2 หมู่ที่ 4 93,000 
14  โครงการขยายสะพานข้ามห้วยยิ้ว หมู่ที่ 3 438,000 
15 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางศรี  ทองทรัพย์ หมู่ที่ 4 232,000 
16 โครงการปรับปรุงถนนสายคอกวัว หมู่ที่ 7 1,777,000 
17 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านจ่าระ หมู่ที่ 4 193,000 
18 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางนอง  พรหมเพศ  หมู่ที่ 1 342,000 
19 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางพุ่ม ครุฑคง-บ้านนายกระจ่าง หมู่ที่ 7 298,000 
20 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางรุ่น จริตงาม หมู่ที่ 4 154,500 
21 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเทียนชัย หมู่ที่ 4 66,000 
22 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายศิลป์ หมู่ที่ 4 211,000 



๙๐ 

 

 

ล าดับที่ โครงการโกิจกรรม จ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการ 

23 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านอาจารย์สุธา รัตนพันธ์ หมู่ที่ 3                    67,500 
24 โครงการปรับปรุงถนนสายมัสยิด หมู่ที่ 8 106,500 
25 โครงการปรับปรุงถนนสายหนองแสง ซอย 1 หมู่ที่ 1 602,000 
26 โครงการปรับปรุงถนนสายหนองอาม หมู่ที่ 2 939,000 
27 โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายทุ่งสง-สุราษฎร์ หมู่ที่ 2 177,000 
28 โครงการวางท่อระบายน้ าริมถนนสายบ้านคลองขี่เปล-บ้านคลองจัง หมู่ที่ 6 509,700 
29  โครงการปรับปรุงถนนสายนาค าทวด ซอย 5/1 หมู่ที่ 6 106,000 

 รวมงบประมาณ 8,155,850 
 

  



๙๑ 

 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม  
          สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคน
และสังคมให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการปูองกัน 
และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่
โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย โยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น 42 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการโกิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาแก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลชะมาย 

1,139,600 

2  โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะมาย 4,577 
3  โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กเทศบาลต าบลชะมาย ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
4  โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนวัดเขากลาย) 38,700 
5  โครงการเรียนรู้ภาษากับชาวต่างชาติ (โรงเรียนบ้านหนองหว้า) 100,000 
6  โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนวัดวังหบี) 30,000 
7  โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนวัดเขากลาย) 30,000 
8 โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนทางศาสนา 28,850 
9 โครงการจัดงานไหว้ครู ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

10 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านต าบลชะมายเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

11  โครงการวัฒนธรรมเมาลิดินนบี (ซล) 20,200 
12 โครงการกิจกรรมวันที่ 5 ธันวามหาราช 100,000 
13 โครงการกิจกรรมวันที่ 12 สิงหามหาราชินี ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
14 โครงการจัดงานท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนา รัฐพิธีหรืองานประจ าปี 

ของท้องถิ่น 
4,300 

15 โครงการการจัดงานประเพณีชักพระ 100,000 
16 โครงการจัดงานประเพณีข้ึนปีใหม่ 6,500 
17 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 84,119 
18 โครงการจัดงานลอยกระทง 231,639 
19 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 124,492 
20 โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 5,000 
21 โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจ าปี 2559 15,000 
22 โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจ าปี 2559 7,000 
23 โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ า ประจ าปี 2559 20,000 
24 โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 11,726 



๙๒ 

 

 

 โครงการโกิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

25 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา 112,512 
26 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชนต าบลชะมาย ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
27 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
28 โครงการรั้วสดใสห่างไกลยาเสพติด ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
29 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (สภาเด็ก) 32,010 
30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์  

และผู้ด้อยโอกาส 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

31 โครงการครอบครัวสุขสันต์สานฝันสู่ชุมชน ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
32 โครงการคลินิกหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะมาย ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
33  อุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8  

หมู่ละ 7,500 บาท 
58,704 

34 โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 14,920 
35 โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 363,300 
36 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 281,000 
37 โครงการตรวจแนะน าผู้ประกอบการเชิงรุก ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
38 โครงการอบรมผู้ประกอบการ ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
39 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายในร่มและกลางแจ้ง 98,800 

 รวมงบประมาณ 3,062,949 
เงินอุดหนุน 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการโกิจกรรม จ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการ 

1. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาล 2,090,494.78 
2. สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล 4,064,000 
3. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจและการฝึกอาชีพ 97,500 
 รวมงบประมาณ 6,251,994.78 

 
  



๙๓ 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาส  
ให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ โดยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการโกิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1  โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับประชาชน 19,600 
2  อุดหนุนโครงการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรช่างมุงหลังคา 20,000 
3  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 29,626 
4  โครงการเศรษฐกิจชุมชน (เงินทุนเศรษฐกิจ) ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
 รวมงบประมาณ 69,226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร  

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนางบประมาณการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ประสิทธิภาพในการท างาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ  
ทักษะและทัศนคติให้มีจิตส านึกที่ดี สามารถให้บริการอ านวยความสะดวก สนองความต้องการของประชาชน
ได้ โดยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559  ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น 21 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการโกิจกรรม จ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการ 

1  โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติราชการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพและการ 
มีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณของเทศบาล 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

2  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมืองเทศบาลต าบลชะมายเพ่ือจัดท า 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย 

97,344 

3  โครงการเพิม่ศักยภาพการจัดท าแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย 

121,629 

4  โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาล 
ต าบลชะมาย ประจ าปี 2559 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ 

18,900 

6 โครงการจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาพัฒนา ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
7  โครงการประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,444 
8  โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
9  โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุบนถนน 59,274 

10  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลต าบลชะมาย 1,728,000 
11  โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท.ระดับอ าเภอ  

อ าเภอทุ่งสง ประจ าปี 2559 
20,000 

12  โครงการด าเนินรายการวิทยุชุมชน 18,000 
13  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว๊บไซต์ 7,000 
14 โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจ าชุมชน/หมู่บ้านต าบลชะมาย ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
15  โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงานของหน่วยงานต่างๆภายในเทศบาล  

 1. ส านักปลัดเทศบาล  
   - เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (งานกิจการสภา) 16,000 
   - เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี (งานกิจการสภา) 17,000 
   - เครื่องส ารองไฟขนาด 800VA 3,100 
 2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - เครื่องเลื่อยยนต์ 37,500 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

  - แผงกั้นจราจร จ านวน 10 แผง 20,000 
  - กระจกโค้งส่องทาง จ านวน 10 ชุด 65,000 
 3. งานการศึกษา  
 - โต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน 6 ที่นั่ง จ านวน 37 ชุด  146,150 
  4. งานพัฒนาชุมชน  
 - เก้าอ้ีนั่งผลิตจากพลาสติก จ านวน 100 ตัว 24,500 
   - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์หน้าขาว จ านวน 12 ตัว   24,960 
  5. กองคลัง  
  - โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน ระดับ 1-2 จ านวน 2 ชุด 3,700 
   - ครุภัณฑ์ส ารวจลูกล้อวัดระยะของช่าง แบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 8,000 
  6. กองช่าง  
   - โต๊ะเหล็กและเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ชุด 16,760 
   - เครือ่งตัดหญ้า จ านวน 2  เครื่อง 19,000 
  - เครื่องพ่นยาแบบใช้แบตเตอร์รี่ จ านวน 1 เครื่อง 2,700 
   7. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   - โต๊ะและเก้าอ้ีท างานระดับ 3-6 จ านวน 1 ชุด 4,900 
   - รถจักรยานยนต์ชนิดพ่วงข้าง จ านวน 1 คัน 52,000 
 - เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง 56,000 
  - ถังขยะพลาสติก จ านวน 200 ใบ 249,000 
  8. กองวิชาการและแผนงาน  
   - โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน ระดับ 3-6 จ านวน 1 ชุด 4,900 

16  กิจกรรมที่ 1 วัสดุเครื่องดับเพลิง 17,240 
17  โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
18  โครงการสร้างความรู้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
19  โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงงานของปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 648,000 
20  โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านเขากลาย) 222,000 
21  โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านวังหีบ) 198,000 
 รวมงบประมาณ 3,940,001 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
พัฒนาและปรับปรุงระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลต าบลชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์  
การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลต าบลชะมาย ให้ดียิ่งขึ้น  
โดยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการโกิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการ LA21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
2 โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
3 โครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
4 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกคัดแยกขยะจากต้นทาง ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
 รวมงบประมาณ ด าเนินการไม่ใช้งบฯ 

 

  



๙๗ 

 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการ  มีทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับ
ที ่

โครงการโกิจกรรม จ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการ 

1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 173,889 
2 โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาจัดเก็บรายได้ ประจ าปี 2559 7,056 
 รวมงบประมาณ 180,945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 

 

 

การประเมินวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลชะมาย ประจ าปี 2559  

…………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1. เพ่ือประเมินผลการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย เปูาหมายการพัฒนาตาม
วิสัยทัศน์ ตามเกณฑ์ชี้วัด (KPI)  และค่าเปูาหมายการพัฒนา ประจ าปี 2559   

ขอบเขตของการประเมิน 

1. ขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
ประเมินผลการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลต าบลชะมาย โดยศึกษาเนื้อหาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปีพ.ศ.2556-2560 (เฉพาะปี 
2559) ประเมินกับเกณฑ์ชี้วัด (KPI) และค่าเปูาหมายการพัฒนาที่เทศบาลก าหนดขึ้น และประเมินแสดงถึง
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการพัฒนา ว่าสอดคล้องบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย หรือไม่ อย่างไร  

สรุปการประเมินผลการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย เป้าหมายการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ 
ตามเกณฑ์ชี้วัด (KPI)  และค่าเป้าหมายการพัฒนา ประจ าปี 2559   

วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลชะมาย 
 

  มุ่งพัฒนาสู่   “ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งการศึกษา   เศรษฐกิจพัฒนา  ปลอดยาเสพติด  คุณธรรมน า
ชีวิตสู่สังคมพัฒนายั่งยืน” 

 พันธกิจ 

เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมายในระยะ 5 ปี มุ่งสู่ วิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ เห็นควร
ก าหนดพันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลชะมาย ดังนี้ 
 พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน   และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 พันธกิจที่  2  ปรับปรุงและพัฒนาด้านการสาธารณะสุข      ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 พันธกิจที่  3  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี   โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินในการ
วางแผนพัฒนาการตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการจัดการ 

 พันธกิจที่  4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 พันธกิจที่  5  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ  และ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 พันธกิจที่  6   แก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิต 

 พันธกิจที่  7   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  (แก้ไขฉบับที่ 13)  พ.ศ.2552  

 พันธกิจที่  8   ตามพระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

ท้องถิ่น (Goals) 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline  Data) 

เปูาหมาย (Tagets) 

ปี 56- 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
และรวดเร็ว 

 

2. ประชาชนมีน้ า อุปโภคและ 

บริโภคอย่างเพียงพอและ 

ทั่วถึง 

3. ประชาชนได้รับการบริการ 

ไ ฟ ฟูา แ ส ง ส ว่า ง ใ น ท า ง 
สาธารณะอย่างทั่วถึง 

 

 

 

 

1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก ปลอดภัยและ
รวดเร็ว 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ า 

อุปโภคและบริโภคใช้อยา่ง
เพียงพอและทั่วถึง 

3. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับ
การบริการไฟฟูาแสงสวา่งในทาง 

สาธารณะอย่างทัว่ถึง 

 

1. ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยและรวดเร็วมีร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

2. ครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภคและบริโภคใช้ 

อย่างเพียงพอและทั่วถึงมีร้อยละ 100 

ของครัวเรือนทั้งหมด 

3. ครัวเรือนที่ได้รับการบริการไฟฟูา
แสงสว่างในทางสาธารณะอย่างทั่ว ถึง
ร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งมด 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

65 % 

 

 

85 % 

 

 

65 % 

 

85 % 

 

 

85 % 

 

 

85 % 

 

85 % 

 

 

85 % 

 

 

85 % 

 

85 % 

 

 

85 % 

 

 

85 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

100 % 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

ท้องถิ่น (Goals) 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline  Data) 

เปูาหมาย (Tagets) 

ปี 56- 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. สตรีได้รับการ พัฒนา ให้มคีวามรู ้
ความสามารถและมีศักยภาพในสังคม 
มีส่วนร่วมและบทบาทในการพฒันา
ต าบลมากยิ่งขึ้น 

 

1. จ านวนหมู่บา้นที่สตรีมีการ 

รวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรสตรีระดับ 

หมู่บ้าน 

2.จ านวนองค์กรสตรีระดบั
หมู่บ้านทีไ่ด้รับการพฒันาให้มี
ความรู้ความสามารถและมี
ศักยภาพในสังคม 

3. จ านวนองค์กรสตรีระดบั
หมู่บ้านที่มสี่วนร่วมและมีบทบาท
ในการจัดท าแผนชุมชนหมู่บ้าน 

 

1. หมู่บ้านมีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กร 

สตรีระดับหมู่บา้น จ านวน 8 ชุมชน 

 

2. องค์กรสตรีระดับหมู่บ้านได้รับการ 

ฝึกอบรมให้ทราบถึงบทบาทหนา้ที่ความ 

รับผิดชอบ จ านวน 8 ชุมชน 

 

3. องค์กรสตรีระดับหมู่บ้านที่มสี่วนร่วม 

และมีบทบาทในการจัดท าแผนชุมชน 

หมู่บ้าน 

 

8 ชุมชน 

 

 

8 ชุมชน 

 

 

 

8 ชุมชน 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

ท้องถิ่น (Goals) 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline  Data) 

เปูาหมาย (Tagets) 

ปี 56- 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

2. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา
ในขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และได้รับ
การเลี้ยงดูทีด่ีจากครอบครัว เพ่ือให้
มีการพัฒนาทั้งในด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3. ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห์และสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ ตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

4. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการรักษาสุขภาพและสามารถ
ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อได้
อย่างทั่วถึง 

5. เด็กเยาวชนและประชาชนทัว่ไป
ได้รับการส่งเสริมสนบัสนนุการ
ด าเนินงานด้านกีฬาแลนันทนาการ
อย่างหลากหลายและทั่วถึง 

4. ร้อยละของเด็กและเยาวชน
ที่ด้อยโอกาสหรือที่มีชีวิตความ
เป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป ได้รับ
การศึกษาในขั้นพ้ืนฐานอย่าง
ทั่วถึง และได้รับการเลี้ยงดูที่ดี
จากครอบครัว 

5. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้
พิการได้รับการสงเคราะห์และ
สนับสนุนในด้านต่างๆ ตาม
ความจ าเป็นอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม 

6. ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ความรู้ความเข้าใจในการรักษา
สุขภาพและสามารถปูองกันโรค
และระงบัโรคติดต่อได้ 

7. ร้อยละของเด็กเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสรมิ
ด้านกีฬาและนันทนาการ 

4. เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสหรือ
มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป 
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และได้รับการเลี้ยงดูที่ดีจากครอบครัว
ร้อยละ 60 ของจ านวนเด็กและ
เยาวชนทั้งหมด 

5. ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห์และสนับสนุนในด้านต่างๆ 
ตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม มีร้อยละ 70 ของจ านวน
ผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งหมด 

6. ครัวเรือนที่มีความรู้ ความเข้าใจใน
การรักษาสุขภาพ และสามารถ
ปูองกันโรค และระงับโรคติดต่อได้ มี
ร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด 

7. เด็กเยาวชนและประชาชนท่ัวไปได้รับ
การส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการ มี
ร้อยละ 60 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

ท้องถิ่น (Goals) 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline  Data) 

เปูาหมาย (Tagets) 

ปี 56- 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากสา
ธารณภัยต่างๆ 

 

2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
ทันท่วงที 

 

3. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน 

 

 

1. ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเกิดจากสาธารณ
ภัยต่างๆ 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
ทันท่วงที 

3. ร้อยละของประชาชนที่มี
ความปลอดภัยในการด ารงชีวิต 

ประจ าวัน 

 

 

1. ครัวเรือนที่มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินอันเกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆมีร้อยละ 70 ของจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด 

2. ครัวเรือนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มี
ร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด 

 

3. ประชาชนที่มีความปลอดภัยใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน มีร้อยละ80 
ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

ท้องถิ่น (Goals) 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline  Data) 

เปูาหมาย (Tagets) 

ปี 56- 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 

1. ชุมชนและหมู่บ้านจัดท าแผน
แมบ่ทของชุมชนในการพฒันาและ
แก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง
ได ้

 

2. สนับสนุนเงนิทุนหมุนเวียน
โครงการเศรษฐกิจชุมชนและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนอย่างทัว่ถึง 

 

3. พัฒนาและปรบัปรุงภูมิทัศนก์าร 

ท่องเที่ยวของต าบล 

 

 

1. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการ
จัดท าแผนแม่บทของชุมชน
หมู่บ้านในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความต้องการของตนเอง
ได ้

2. ร้อยละของกลุ่มอาชีพหรือ
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับสนบัสนนุ
เงินทุนหมุนเวียนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน 

3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของต าบลได้แก่สระน้ านบ
ตาค า สระน้ าหนองหอย 
สวนสาธารณะหน้าเขาตาเล่ง
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงภมูิ
ทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 

 

1. หมู่บ้านที่มีการจัดท าแผนแมบ่ทของ
ชุมชนหมู่บ้านในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความต้องการของตนเองได ้มีร้อย
ละ 90 ของจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 

 

2. กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ
สนับสนนุเงินทนุหมุนเวียนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนมีร้อยละ70 ของกลุ่ม
เกษตรกรทั้งหมด 

3. สระน้ านบตาค า สระน้ าหนองหอย 
สวนสาธารณะหน้าเขาตาเล่งไดร้ับ
พัฒนาและปรับปรุงภูมทิัศน์เปน็แหล่ง 

ท่องเที่ยวของต าบล 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

65 % 

 

 

 

 

65 % 

 

 

 

65 % 

 

 

85 % 

 

 

 

 

85 % 

 

 

 

65 % 

 

 

 

85 % 

 

 

 

 

85 % 

 

 

 

65 % 

 

 

90 % 

 

 

 

 

85 % 

 

 

 

85 % 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 



96 

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

ท้องถิ่น (Goals) 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline  Data) 

เปูาหมาย (Tagets) 

ปี 56- 
60 

ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 ชุมชนและหมู่บ้านมีความ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 

2 ประชาชนมีจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป 

3 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเฝูาระวัง ตลอดจนบ าบัด 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพสมบูรณ์
เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิต 

 

 

1 จ านวนครัวเรือนที่มีการ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ต่างๆอย่างถูกต้องต่อสุขภาพ
อนามัย 

2 จ านวนโรงงานที่ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาน้ าเสียมลพิษทางอากาศ
และเสียง 

3 จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเรื่องการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

1 ครัวเรือนที่มีการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลต่างๆอย่างถูกต้องต่อ
สุขภาพอนามัยมีร้อยละ70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

2 จ านวนโรงงานที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
น้ าเสียมลพิษทางอากาศและเสียงมี
จ านวน  8 โรงงาน 

3 ครัวเรือนที่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือ
สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมี ร้อยละ 60 ของจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

ท้องถิ่น (Goals) 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline  Data) 

เปูาหมาย (Tagets) 

ปี 56- 
60 

ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

 4 จ านวนครัวเรือนที่
อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเฝูาระวังบ าบัดฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 ครัวเรือนที่อาสาสมัครเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเฝูาระวัง บ าบัดฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ร้อยละ 60 ของจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 

100 % 65 % 70 % 75 % 85 % 100 % 

ด้านการศึกษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา 

1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการ
พัฒนาท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ ์สังคมและสติปัญญา มีความ
พร้อมในการเข้ารับการศึกษาในขัน้
พื้นฐาน 

2. เด็กท่ีมีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกคนในเขตความ
รับผิดชอบได้รับการบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานครบตามหลักสูตรอยา่ง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

 

 

1 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งใน
ด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา มีความ
พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาใน
ขั้นพ้ืนฐาน 

2 จ านวนเด็กเล็กนอกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีขาดโอกาสเข้า
รับการเลี้ยงดูในศูนย์ฯได้รับการ

 

 

1 เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาทั้งในด้านร่างกายจิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญามีความ
พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน 200 คน 

2 เด็กเล็กนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการเลี้ยงดูให้
เจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจอารมณ์ 
สังคมและสติ ปัญญามีความพร้อมที่จะ
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ส่งเสริมให้ได้รับการเลี้ยงดู ให้
เจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
เป็นไปตามวัยที่ถูกต้อง 

3. ร้อยละของเด็กท่ีมีอายุอยู่ใน
เกณฑ์การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
เขตความรับผิดชอบได้รับการ
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ครบตามหลักสูตรอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน 

เข้ารับการศึกษาในขัน้พ้ืนฐาน มี
จ านวน ปีละ 150 คน 

 

3. จ านวนเด็กที่มีอายุในเกณฑ์
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตความ
รับผิดชอบได้รับการบริการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานครบตามหลักสูตร มีร้อยละ 
90 ของจ านวนเด็กในแต่ละปี
การศึกษา 

 

 

 

100 % 

 

 

 

65 % 

 

 

 

70 % 

 

 

 

75 % 

 

 

 

80 % 

 

 

 

100 % 
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มุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

ท้องถิ่น (Goals) 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline  Data) 

เปูาหมาย (Tagets) 

ปี 56- 
60 

ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

ด้านการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 

1. ประชาชนได้รับการปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและมีการไปใช้สิทธิ 

เลือกตั้งทุกระดับ 

2. ชุมชนหมู่บ้านได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดเวที
ประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ร่วม
คิด ร่วมก าหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาเป็นแผนแม่บทของชุมชน
หมู่บ้านเพื่อประสานเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเทศบาล 

 

 

1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ
การส่งเสริมความรู้ปลูก
จิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

2. ร้อยละของประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ทุก ระดับ 

3 .จ านวนหมู่บ้านที่จัดเวที
ประชาคมตามกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนร่วมคิด
ร่วมก าหนดแนวทางแก้ไข และ
จัดท าเป็นแผนแม่บทของชุมชน
หมู่บ้านได้ 

 

 

1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้
ปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีร้อยละ 90ของ
จ านวนประชาชนทั้งหมด 

2. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกระดับมีร้อย
ละ 80 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 

3. หมู่บ้านที่จัดเวทีประชาคมตาม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ร่วมคิดร่วมก าหนดแนวทางแก้ไขและ
จัดท าเป็นแผนแม่บทของชุมชน
หมู่บ้านได้ มีร้อยละ 90ของจ านวน
หมู่บ้านทั้งหมด 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

70 % 

 

 

 

60% 

 

 

 

65 % 

 

 

 

75 % 

 

 

 

65 % 

 

 

 

70 % 

 

 

 

80 % 

 

 

 

70 % 

 

 

 

75 % 

 

 

90 % 

 

 

 

90 % 

 

 

 

85 % 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

ท้องถิ่น (Goals) 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline  Data) 

เปูาหมาย (Tagets) 

ปี 56- 
60 

ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

3. พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ของเทศบาลได้ รับการพัฒนาเพ่ิม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกประชาชน
ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

4. เทศบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
การบริการเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5. เทศบาลสามารถปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้ทันต่อเวลาและ

4. พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ได้ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ืออ านวย ความ
สะดวกแก่ประชาชนตาม
หลักเกณฑ์ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เครื่องมือเครื่องใช้ในการ 

ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 

เพียงพอทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

4 มีการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล 

และพนักงานจ้างเพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดีทุกปีๆละ 4 รุ่น 

5 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 

ให้เพียงพอทันสมัยและมี 

ประสิทธิภาพ มีร้อยละ 80 ของ 

ครุภัณฑ์ที่จัดหาทั้งหมด 

 

 

20 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

80 % 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

80 % 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

80 % 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

100 % 
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รวดเร็ว 

 

 

 

 

6. เทศบาลมีครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ที่ใช้ในงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเพียงพอ ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

7. อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย 

พลเรือน(อปพร.) ได้มีการฝึกอบรม
ความรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
ทันต่อเวลาและรวดเร็ว 

6. รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง 

อเนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร 

1 คัน รถบรรทุกน้ าช่วยดับเพลิง 

ขนาด 10,000 ลิตรและขนาด 

5,000 ลิตร 2 คัน และชุดผจญ 

เพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ 5 ชุด 

7. มีการฝึกอบรมอาสาสมัคร 

ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ 

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกปีๆ 

ละ 1 รุ่นๆละ 130 คน 

- 

 

 

 

 

 

 

5 

- 

 

 

 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

 

 

 

5 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

ท้องถิ่น (Goals) 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline  Data) 

เปูาหมาย (Tagets) 

ปี 56- 
60 

ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

6. เทศบาลสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้
ทั่วถึงครบถ้วนและเกิดความเป็น
ธรรมแก่ผู้เสียภาษี 

8. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 

ทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนคุม
ผู้ช าระภาษ ีทะเบียนคุม
ทรัพย์สินและทะเบียนคุมแปลง
ที่ดินให้เป็นปัจจุบันทันสมัยและ
สามารถใช้งานได้ 

8. ข้อมูลแผนที่ภาษีทะเบียน 

ทรัพย์สิน ทะเบียนคุมทะเบียน 

ต่างๆได้มีการปรับปรุงเป็นปัจจุบัน 

และสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุก 

หมู่บ้าน 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 
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การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลชะมาย 
 

  ผลจากการประเมินผลการบรรลุวสิัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลชะมายเมื่อเทียบกับเกณฑ์ ช้ีวัด (KPI)  ดังนี ้
 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการให้บริการต่อประชาชนในพ้ืนที่ การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  โดยให้
น้ าหนักการพัฒนา ในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2  1 ๔ 3  5 และ ๖ ตามล าดับ (ข้อมูลจากงบประมาณที่อนุมัติแยกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์) เพ่ือมุ่งการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งการศึกษา  เศรษฐกิจพัฒนา  ปลอดยาเสพติด  
คุณธรรมน าชีวิตสู่สังคมพัฒนายั่งยืน” 

1. การด าเนินการให้ชุมชนเข้มแข็ง :  เทศบาลด าเนินการ ภายใต้  พันธกิจที่  3  การสร้างระบบบริหารจัดการที่
ดี   โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินในการวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการจัดการ   
พันธกิจที่  5  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ  และยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์พัฒนา
คนและสังคม  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน และยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
องค์กร โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญในการด าเนินการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง ดังจะเห็นได้จากผลการด าเนินการ
ของเทศบาลและบรรลุเปูาหมายเมื่อเทียบกับเกณฑ์ชี้วัด (KPI)  เช่น 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาและตัวชี้วัด(KPI)  ชุมชนเข้มแข็ง  เช่น  

- จ านวนหมู่บ้านที่จัดเวทีประชาคมตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมก าหนดแนว
ทางแก้ไข และจัดท าแผนแม่บทของชุมชน หมู่บ้านได้ ในปีพ.ศ.2559 ตั้งค่าเปูาหมาย (Tagets)  ในการจัดเวทีประชาคมตาม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิดร่วมท าและจัดท าแผนแม่บทชุมชนของหมู่บ้านไว้ที่ร้อยละ 85 ซึ่งเทศบาลสามารถ
ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนได้ครบทุกหมู่บ้าน (จ านวน 8 หมู่บ้าน) คิดเป็นร้อยละ 100  ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ   

- น าแผนชุมชนไปบรรจุในแผนพัฒนาสามปเีทศบาลต าบลชะมาย (2559-2561) โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบตักิารประชาคมเมืองเทศบาลต าบลชะมายเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลชะมาย  

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น  
 ติดตามประเมินผล มีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที    

- มีส่วนร่วมในการจัดการสวสัดิการชุมชน โดยมีกองทุนหมุนเวียนในชุมชนหมู่ที่1-8   
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

หมู่ที่ 5  โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน การอบรมแพทย์แผนไทย ให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมายมี
รายได้เพิ่มขึ้น การอบรมการนวดให้กับกลุ่มคนตาบอดให้มรีายได้เสรมิ  การอบรมการฝึกอาชีพเกษตรให้กับกลุ่มรถแทร็กเตอร์  

- การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  
ในทุกหมู่บ้าน ซึ่งมีการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลโดยร่วมกับงบประมาณของชุมชน ภาคเอกชน และวัดในชุมชน ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น วันสงกรานต์  วันลอยกระทง วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก ประเพณีลากพระ    

- มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของชุมชนภายใต้อ านา จหน้าที่ๆได้รับมอบหมายจากเทศบาล 
โดยคณะกรรมการชุมชน  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ LA21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน  โครงการส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมชุมชน โครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกคัดแยกขยะจากต้นทาง  การพัฒนา
สวนสาธารณะเขาตาเล่ง  โดยชุมชนจัดการต่าง ๆ ด้วยชุมชนเอง  การจัดการขยะในชุมชน ดูแลความสวยงามในชุมชน    เป็นต้น   

- จุดมุ่งหมายการพัฒนาเรื่องการให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น  
ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการ เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น เช่น โครงการด าเนินรายการ
วิทยุชุมชน  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว๊บไซต์  โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจ าชุมชน/หมู่บ้านต าบลชะมาย 
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เฟสบุ้ค chaimai chaimai  บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลและชุมชน  Lineประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลชะมาย เป็นช่องทางล่าสุดที่ใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และประชาชนเข้าร่วมเผยแพร่หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มายังเทศบาลได้อย่างรวดเร็ว 

-  โครงสร้างพื้นฐาน มีการจัดท าโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง มีน้ าอุปโภคบริโภคใช้อย่าง
เพียงพอ และได้รับบริการไฟฟูาแสงสว่างในทางสาธารณะอย่างทั่วถึง เช่น มีถนนสายหลักที่ได้มาตรฐานเช่ือมโยงการบริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

 สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองโดยชุมชนด าเนินการเองร่วมกับภาคี
เครือข่ายภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน  ภายใต้การมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล นั้น ล้วนเป็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์
ถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้หลักแนวคิด การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆด้าน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งอย่าง
แท้จริง ภายใต้แนวคิด “ประชาร่วมท า  ผู้น าร่วมคิด  พันธกิจคืองานพัฒนา” สู่ “ชะมายมั่นคง  อนาคตยั่งยืน”  

2. แหล่งการศึกษา   
  ตัวชี้วัด  “เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการพัฒนาทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  

มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 200 คน  

  การด าเนินการบรรลุวิสัยทัศน์   

2.1 การพัฒนาด้านการศึกษาในระบบ  เทศบาลได้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะมาย รองรับการ
บริการ จ านวน 3 ศูนย์  โดยในปีการศึกษาประจ าปี 2559 มีเด็กเล็กที่มีความพร้อมเข้ารับการศึกษาในศูนย์เด็กเล็กรวมจ านวน 250 
คน  และเด็กเล็กในศูนย์ ฯ ได้มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เช่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะมาย โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะมาย  โครงการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กเทศบาลต าบลชะมาย โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์(โรงเรียนวัดเขากลาย)  
โครงการเรียนรู้ภาษากับชาวต่างชาติ (โรงเรียนบ้านหนองหว้า)  โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนวัดวังหีบ)  
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนวัดเขากลาย)  โครงการจัดงานไหว้ครู  โครงการคลินิกหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลชะมาย โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านเขากลาย)   โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(บ้านวังหีบ) 

2.2 การพัฒนาด้านการศึกษานอกระบบหรือการศึษาตามอัธยาศัย เทศบาลด าเนินการพัฒนาการศึกษานอก
ระบบแก่เยาวชน นักเรียนท่ีด้อยโอกาส และประชาชนในชุมชนในการได้รับการศึกษาผ่านโครงการต่าง ๆ โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น 
กศน.ต าบลชะมาย ศูนย์เรียนรู้ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร มัสยิดบารอกัส เช่น โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนทางศาสนา โครงการเข้าข่าย
เยาวชน  โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านต าบลชะมายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชนต าบลชะมาย  การสนับสนุนงบประมาณให้การศึกษานอกโรงเรียน ในการจัดการศึกษานอกระบบอย่างต่อเนื่อง เช่น 
โครงการห้องสมุดมีชีวิต  โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรช่างมุงหลังคาท าให้เทศบาลต าบลชะมายได้รับ โล่เกียรติคุณ ภาคี
เครือข่ายดีเด่น ที่สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2559  

 

เศรษฐกิจพัฒนา  

เทศบาลได้ก าหนดการพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางการค้า  การลงทุน อุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งในเขตเทศบาลนับเป็น
ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของอ าเภอทุ่งสง  มีศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้เช่ือมอยู่ในเขตเทศบาล มีศูนย์บริษัทรถยนต์ทุกบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่ 
มีโรงงาน และอุตสาหกรรม มีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ปั้มน้ ามันและก๊าช โรงแรมทีใหญ่ที่สุดในอ าเภอทุ่งสง และโรงแรมต่าง ๆ  ร้านทอง 
ร้านสะดวกซื้อ บริษัท ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป เต้นท์รถมือสอง ธนาคาร รวมมีหน่วยธุรกิจในเทศบาลต าบลชะมายมากกว่า 240 
แห่ง  

จึงนับได้ว่าเทศบาลต าบลชะมายเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจส าคัญของอ าเภอทุ่งสง  อีกทั้งเพื่อรองรับความเช่ือมโยงด้านเศรษฐกิจ 
ในเขตพื้นที่ต าบลชะมายยังมีการคมนาคมทางบกที่สะดวกไว้รองรับการบริการประชาชนในเขตอ าเภอทุ่งสง โดยเทศบาลด าเนินการ 
ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานีขนส่งเพื่อรองรับการบริการให้แก่ประชาชนตามภารกิจของขนส่ง 15 ภารกิจ  

อีกทั้งเทศบาลได้ด าเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งประสานเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง หรือ ร่วมเป็นเครือข่ายในการด าเนินการ เช่น โครงการจัดสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ โลจิสต์ติกทุ่งสง (ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่
ที่ 4 ต าบลชะมาย)  โครงการผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง เป็นต้น 
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นอกจากนี้เทศบาลได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลชะมาย สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาส
ให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ แก่ประชาชนในครัวเรือนในปี 2559  เช่น โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชน  อุดหนุนโครงการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรช่างมุงหลังคา  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

ปลอดยาเสพติด   
เทศบาลด าเนินการด้านการปูองกัน ให้นักเรียน เยาวชน ชุมชนปลอดยาเสพติด โดยเน้นความส าคัญไปที่ครอบครัว โดย

ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  อ าเภอทุ่งสง ค่ายตชดที่42 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เพื่อร่วมสร้างจิตส านึก ให้ความรู้แก่นักเรียน 
เยาวชน และน าผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้าค่ายเยาวชน  เช่น โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจและการฝึกอาชีพโครงการ
จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายในร่มและกลางแจ้งเพื่อสนับสนุนให้ใช้เวลาว่างในการออกก าลังกายแทน  โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติดในกลุ่มเสี่ยง  โครงการรั้วสดใสห่างไกลยาเสพติด  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (สภาเด็ก)  โครงการครอบครัว
สุขสันต์สานฝันสู่ชุมชน 

คุณธรรมน าชีวิตสู่สังคมพัฒนาย่ังยืน 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม  สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริม
การมีวินัย พัฒนาคนและสังคมทั้งในองค์กรเทศบาล นักเรียน เยาวชน และประชาชนเทศบาล ได้น าหลักธรรมาภิบาล มาปรับใช้ในการ
บริหารงานตั้งแต่ระดับผู้บริหารถ่ายทอดแนวทางสู่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในองค์กร โดย
มีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในระดับเทศบาล และชุมชน เช่น  โครงการ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
และการมีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณของเทศบาล  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมืองเทศบาลต าบลชะมายเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดท าแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผล  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะ
มาย  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ   
โครงการจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาพัฒนา โครงการประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โครงการ
อบรมกฎหมายเบื้องต้น  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลชะมาย การด าเนินการแก้ปัญหาของประชาชนผ่านสายด่วนนายก , 
www.chaimai.go.th, กระดานเว้ปบอร์ด  เป็นต้น  

จากผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ท าให้เทศบาลต าบลชะมาย สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ  เป็นไปตามนโยบาย
คณะผู้บริหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย มีรางวัลและผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ เป็น
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการน าคุณธรรมสู่การพัฒนาสังคม  ดังนี้    

1. รางวัลการบริหารจัดการที่ดีของอปท. (ประเภททั่วไป) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ได้รับเงิน
รางวัล 2,000,000 บาท ในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. เทศบาลต าบลชะมาย ได้ผ่านการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Intergrity& Transparency Assessmnt : ITA)   เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานสูงสุดในระดับอ าเภอประจ าปี พ.ศ.2558  ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน 2559   การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลชะมายในภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 
81.72 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในล าดับที่ 9 ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช และล าดับที่1 ของอ าเภอทุ่งสง 

 จากการด าเนินการต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลชะมายมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายใต้โครงการกจิกรรมตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประจ าปี 2556-2560 สามารถบรรลุวสิัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย และเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร
เทศบาล  
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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ของเทศบาลต าบลชะมาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

……………………………………………………………. 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในภาพรวมของเทศบาลต าบลชะมาย ประจ าปี 
2559   
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล

ชะมาย ประจ าปี 2559  
ขอบเขตของการประเมิน 

1. ขอบเขตเนื้อหา ได้ประเมิน 2 ส่วน ดังนี้ 
1.1 ประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของเทศบาลต าบลชะมาย ประจ าปี 

2559 ใน 8 ประเด็น  ได้แก่   
๑)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
๕)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๗)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1.2 ประเมินผลความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปี 2559  ได้แก่ 
๑).ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม เช่น การท าถนน  
คูระบายน้ า ขยายเขตไฟฟูา  การประปา 
๒).ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม เช่น วันเด็ก  วันสงกรานต์ งานประเพณี ฯลฯ  
๓).ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น การส่งเสริมอาชีพ  
การจ าหน่ายสินค้าราคาถูก  การจัดตลาดนัดชุมชน 
๔).ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบริหารและการจัดการองค์กร เช่น การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าแผนท้องถิ่น ฯลฯ 
๕.) ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม เช่น การบริหาร
จัดการขยะ  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
๖.) ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการคลัง เช่น การให้บริการการจัดเก็บภาษี  การประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี เป็นต้น 

2. ขอบเขตประชากร 
ได้แจกแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตวัอย่าง จาก ผู้น าท้องถิ่น  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน  ชมรมผู้สูงอายุ  อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ผู้ปกครองนักเรียนในเขตเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะมาย 
ประชาชน ในเขตพื้นท่ีต าบลชะมาย  รวม จ านวน 600 ตัวอย่าง แต่ได้กลับมา จ านวน 465 ตัวอย่าง   
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่ 1-3  ด้วยสถิติร้อยละ   ส าหรับค าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏรายละเอียด  ดังนี้ 

1. เพศ  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน  280 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.22  และเพศชาย  
จ านวน  185 คน คิดเป็นร้อยละ  39.78 

2. อายุ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25  ปีขึ้นไป   จ านวน  300 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 64.51  รองลงมาอายุ 15-25  ปี จ านวน  94  คน คิดเป็นร้อยละ  20.22  อายุ ต่ ากว่า 15 ปี   จ านวน 
71  คน คดิเป็นร้อยละ  15.27   

3. สถานภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นประชาชน   จ านวน 351  คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.48  รองลงมาเป็นนักเรียน  จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 10.32    และผู้น า จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.74   เจ้าหน้าที่ของรัฐ  จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 6.46  
ตอนที่ ๒    ความพึงพอใจในต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของเทศบาลต าบลชะมาย  ประจ าปี ๒๕๕๗ 
โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องระดับความพึงพอใจ ๕=มากที่สุด  ๔= มาก ๓=ปานกลาง ๒=น้อย ๑= น้อยที่สุด  

 

 

ประเด็นการด าเนินงาน 

ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ๑ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

% % % % % 

๑)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการโกิจกรรม 135 195 119 13 3 

29.03% 41.93% 25.59% 2.80% 0.65% 

๒)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการโ
กิจกรรม 

132 228 69 32 4 

28.3.9% 49.03% 14.84% 6.88% 0.86% 

๓)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการโ
กิจกรรม 

124 200 100 29 12 

26.67% 43.01% 21.50% 6.24% 2.58% 

๔)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการโกิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

121 215 102 22 5 

26.02% 46.24 21.94% 4.73% 1.07% 

๕)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการโกิจกรรม 124 211 91 21 18 

26.66% 45.38% 19.57% 4.52% 3.87% 
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๖)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 122 205 110 22 6 

26.24% 44.08% 23.66% 4.73% 1.29% 

๗)ผลการด าเนินโครงการโกจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 110 193 119 34 9 

23.66% 41.50% 25.60% 7.31% 1.93% 

๘)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการโกจิกรรม 120 215 95 27 8 

25.81% 46.23% 20.43% 5.81% 1.72% 

 

ภาพรวม 

124 

26.67 

208 

44.73 

101 

21.72 

25 

5.38 

7 

1.50 
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อภิปรายผล   

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลชะมาย ในภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก   คิดเป็นร้อยละ 44.73 โดยประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ชะมาย ตามล าดับ  ดังนี้    

ล าดับที่ 1   มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 
49.03   

ล าดับที่ 2  มีความพึงพอใจต่อการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ   
คิดเป็นร้อยละ 46.24   

ล าดับที่ 3 มีความพึงพอใจและเห็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อย
ละ 46.23   

ล าดับที่ 4  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 
45.38   

ล าดับที่5 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 44.08   

ล าดับที่ 6 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 43.01   

ล าดับที่ 7 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 41.93    

ล าดับสุดท้าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา   
คิดเป็นร้อยละ 41.50   
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ตอนที่ ๓.   ความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

โปรดใส่เครื่องหมาย ( / )  ลงในช่องระดับความพึงพอใจ ๕=มากที่สุด  ๔= มาก ๓=ปานกลาง ๒=น้อย ๑= น้อยที่สุด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ๑ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

% % % % % 

๑).ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การจราจรและผังเมืองรวม เช่น การท า
ถนน คูระบายน้ า ขยายเขตไฟฟ้า  การประปา จราจร 

155 176 112 16 6 

33.33% 37.85% 24.09% 3.44% 1.29% 

๒).ด้านการพัฒนาคนและสังคม เช่น วันเด็ก  วันสงกรานต์ งาน
ประเพณี ฯลฯ  

152 183 110 17 3 

32.69% 39.35% 23.66% 3.65% 0.65% 

๓).ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น 
การส่งเสริมอาชีพ  การจ าหน่ายสินค้าราคาถูก  การจัดตลาดนัด
ชุมชน 

156 194 75 35 5 

33.55% 41.72% 16.13% 7.53% 1.07% 

๔).ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการองค์กร เช่น การ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการท าแผนท้องถิ่น ฯลฯ 

163 173 108 15 6 

35.05% 37.20% 23.23% 3.23% 1.29% 

๕.)ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม เช่น การบริหารจัดการขยะ  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับ
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

141 190 102 25 7 

30.32% 40.86% 21.94% 5.38% 1.50% 

๖.)ด้านการเงินและการคลัง เช่น การให้บริการการจัดเก็บภาษี   
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เป็นต้น 

132 194 109 22 8 

28.39% 41.72% 23.44% 4.73% 1.72% 

     

 

ภาพรวม 

150 

32.26% 

185 

39.78% 

103 

22.15% 

22 

4.73% 

5 

1.08% 

     

 



111 

 

 

อภิปรายผล   

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลชะมายตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.78   ตามล าดับ  ดังนี้    
 

ล าดับที่ 1   มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเงินและการคลัง  คิดเป็นร้อยละ 41.72   

ล าดับที่ 2  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปูองกัน
และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม คิดเป็นร้อยละ 40.86 
          ล าดับที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนและสังคม คิดเป็น 
ร้อยละ 39.35   

ล าดับที่ 4  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและผัง
เมืองรวม  คิดเป็นร้อยละ 37.85   

ล าดับที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการ
องค์กร  คิดเป็นร้อยละ 37.20   

ตอนที่ 4   ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

 

  1    ต้องการให้เทศบาลพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น  ห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าเนื่องจากไม่
เพียงพอ   ปรับปรุงสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนองหว้า  ให้มีโรงอาหารส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงาม 

2.  ให้มีการจัดการขยะในชุมชน  โรงเรียน เนื่องจากมีขยะมาก สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้านสะอาด สวยงาม 

 3. พัฒนาถนนในเขตเทศบาลที่ช ารุดและเป็นหลุมเป็นบ่อ  

 4. สร้างสวนสาธารณะ หรือเครื่องเล่นออกก าลังกายในชุมชนให้คลอบคลุม  

 5. ให้มีมาตรการการควบคุมมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะในชุมชนตลาดเกษตร 

 6. การพัฒนาควรกระจายให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ อย่าพัฒนาเป็นกระจุก หรือกลุ่ม 

 7. ควรให้มีการพัฒนาคลอง ก าจัดวัชพืช การดูแลไม่ให้มีการทิ้งขยะลงคลอง กีดขวางทางน้ าไหล  
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รางวัลแห่งความส าเร็จและความภาคภูมิใจของต าบลชะมาย 
จากผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น ของคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และความร่วมมือจากภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วน  ท าให้เทศบาล
ต าบลชะมาย สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ  เป็นไปตามนโยบายคณะผู้บริหาร 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย มีรางวัลและผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์  ดังนี้    

3. รางวัลการบริหารจัดการที่ดีของอปท. (ประเภทท่ัวไป) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
   ได้รับเงินรางวัล 2,000,000 บาท ในการพัฒนาท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อน รับและตอบค าถาม
คณะกรรมการฯการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2559 และ
คณะกรรมการตรวจประเมินนวัตกรรมท้องถิ่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานีขนส่งอ าเภอ  
ทุ่งสง คณะกรรมการ ฯ ได้มีข้อแนะน า เสนอแนะในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งเทศบาลได้ส่งเข้าร่วม
ประเมินการคัดเลือกรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ฯ  เป็นครั้งแรก   จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้เทศบาล
ต าบลชะมายได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเภททั่วไป  (รางวัลชมเชย) เงิน
รางวัล 2,000,000 บาท โดยด าเนินการประเมิน 1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลชะ
มายในภาพรวม  เช่น  

  

 

 

 

 

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
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ส่วนที่ 2  ในการประเมินรับรางวัลธรรมาภิบาล จากนวัตกรรม  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง 

                                          
                

•                                                              
                                                           
                                                           
                                                                     
                                                                  

“                                  ”

                                    
                                    

                          

 

 

 

 

 

 

ฐานคิดส าคัญว่า   ความรว่มมือเป็นวิธีการเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพบริหารจัดการทั้งด้านบุคลากร  
งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  และการจัดการอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาปรับปรุง หาแนวทางการด าเนินการต่าง ๆ 
เพ่ิมศักยภาพในการท างานทั้งด้านเทคนิค ด้านกฎหมาย ด้านความรู้วิชาการ เพื่อให้การบริหารจัดการสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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2.  เทศบาลต าบลชะมายได้รับเกียรติบัตรด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน 
 ของหน่วยงาน  (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากจังหวัดนครศรีธรรมราชและ 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครศรีธรรมราช   
โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชได้เป็นผู้ลงส ารวจประชาชนในเขตเทศบาล  

และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลชะมาย  ในภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
ต าบลชะมาย ได้คะแนนร้อยละ 81.72  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก 
ล าดับที่ 9  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  และล าดับที่ 1 ของอ าเภอทุ่งสง   

     

 

เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องทุจริตผ่านช่างทางต่างๆ เช่น, กระดานร้องทุกข์, 
จัดท าปูายประกาศรับแจ้งข่าวการทุจริต และช่องทางรับแจ้งข่าวสารทุจริต, รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว๊ปไซด์ 

เฟสบุ้คของเทศบาล 
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1. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย พร้อมด้วยกศน.ต าบลชะมาย และนายปิยวัฒน์ 
จริตงาม เครือข่าย กศน.อ าเภอทุ่งสง เข้ารับโล่เกียรติคุณ ภาคีเครือข่ายดีเด่น ที่สนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2559 จากส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2. เทศบาลต าบลชะมาย ได้รับมอบเกียรติบัตร การรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation :EHA ) ประจ าปี 2559 ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 
ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป ด้านการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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