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คํานํา 
  

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 (3) และ ขอ 30 (5) ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี

หนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตอง

ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563)  ข้ึน เพ่ือรายงานและ

เสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการ

ติดตามฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการพัฒนาเทศบาล สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได และประชาชนเกิด

ความพึงพอใจสูงสุด 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 

 ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน อยางยิ่ง

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา วามีความสอดคลอง

กับแผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง เทศบาลตําบลชะเมา ใน

ฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองใหการบริการแกประชาชนในชุมชนจึงจําเปนท่ีจะตองมี

การจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือ

ใชเปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาอีกดวย 

ท้ังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ไดกําหนดใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดําเนินงาน เพ่ือเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ 

อุปกรณ และทรัพยากรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแก

ทองถ่ินและตอบสนองความตองการของประชาชน ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี

ดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จ

ของแผนพัฒนาทองถ่ินได 

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมีเครื่องมือท่ีสําคัญในการตรวจสอบการดาเนินงานวาเปนไป

ตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเปน

เครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน 
 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ

ท่ีดําเนินการอยู โดยท่ีการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับ

เก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานใหลุลวง 

คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับประโยชน

หรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบ

ความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน กลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจาก

โครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหวางท่ีกําลังดําเนินการหรือ

ภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซ่ึงการประเมินผลเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตามการ

ประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวา

แผนงานท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นาไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม ซ่ึงผลท่ี

ไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถนาไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 



 
 

2. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

 ผูบริหารเทศบาลตําบลชะเมา  ใชการติดตามและประเมินผลเปนประโยชนตอการบริหารไดหลาย

แนวทาง  ดังนี้ 

 2.1 จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตําบลชะเมา สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลวา

กิจกรรมใดไดทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน

หรือไม 

2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน

ของสวนตางๆ วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ีผูบริหารกําหนดไวหรือไม 

2.3 เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทางานของเจาหนาท่ี ซ่ึงเปนผล

ตอเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถาผูบริหารหนวยงานสามารถบริหารงานใหไดตามเปาหมายและ

ตัวชี้วัดท่ีกําหนดก็สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 

3. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

3.1 เพ่ือใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชนและ 

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

3.2 เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 

3.3 เพ่ือรูถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลชะเมาและแกไขไดตรงกับปญหา

ท่ีเกิดข้ึน 

3.4 เพ่ือใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 
 

4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

4.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชะเมา จะตองดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

4.1.1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ 29 ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอม

ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ

หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ

วันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา ท่ีไดรับการแตงตั้งตามระเบียบฯ 

ไดกําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้ 

1. ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามแนวทางการจัดทําและ

ประสานแผนพัฒนาทอง ถ่ิน  (พ.ศ .  2561–2565) ขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

2. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563      

และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 
 

5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

5.1 ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองคประกอบท่ีใชในการติดตามดังนี้ 

(1) แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลตําบลชะเมา ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2561  ขอ 28 โดยมีภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการติดตาม 

(2) การบันทึกขอมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 

แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทาแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

(3) การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตาม 

และประเมินผลดวยระบบ e-laas (www.dla.go.th) 

5.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 

(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

(2) หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลเปนระยะหกเดือน  ดังนี้ 

(1) เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

(2) เดือน เมษายน – กันยายน 2563 

(3) ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง

ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

หรือไม 

(4) สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในขอ 5.1(2) 

(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในขอ 5.1(2) 

(6) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 

(7) เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 
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5.3 เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลดวยระบบ      

e-laas (www.dla.go.th) 
 

6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา 
 

6.1 นายมณฑล หลอนุย ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

6.2 นายอุดร จินดาวงศ รองประธานสภาเทศบาล กรรมการ 

6.3 นายไพศาล เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

6.4 นายสมคิด จรเสมอ ผูแทนประชาคม  หมูท่ี 6 กรรมการ 

6.5 นายพรศักดิ์ ภูนฤมิต ผูแทนประชาคม  หมูท่ี 4 กรรมการ 

6.6 ผอ.รพ.สต.บานบางมูลนาก ผูแทนหนวยงาน กรรมการ 

6.7 ผอ.รพ.สต.บานวัดลาว ผูแทนหนวยงาน กรรมการ 

6.8 นางสาวเสาวณี ใหมดวง ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 

6.9 นางนิตยา สุขขาว ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 

6.10 นายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ 

6.11 นายชูศักดิ์ คงปาน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6.12 นายภักดี ไฝขาว ประธานสภาฯ กรรมการ/เลขานุการ 
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ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 



 
 

สวนท่ี 2 
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

“แหลงอาหารคุณภาพ   สภาพแวดลอมนาอยู 

ประชากรมีความรู คูคุณธรรม” 

 

พันธกิจ (mission) 

1. กอสราง พัฒนา ปรับปรุง และซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน และปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือ 

การเกษตร เพ่ือตอบสนองตอความตองการพ้ืนฐานของประชาชน 

2. สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน โดยรวมคิด รวมพัฒนา ชุมชน 

เขมแข็ง ทองถ่ินนาอยู ปองกันและลดปญหายาเสพติด 

3. สงเสริมการพัฒนาอาชีพเสริม เพ่ือสรางรายไดท่ียั่งยืน ม่ันคงใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต 

ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ เพ่ือลดตนทุนในการการประกอบ 

อาชีพ เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผลผลิตทางดานเกษตรอินทรีย 

4. สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน สงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม พัฒนาศักยภาพ 

คนทุกระดับ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในตําบล 

5. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ในพ้ืนท่ี  

6. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศูนยฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการตําบลชะเมา   

7. สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

8. สงเสริมดานสาธารณสุข การเฝาระวังและปองกันโรค เสริมสรางศักยภาพสาธารณสุข 

ภายในตําบลเพ่ือแกไขปญหาสุขอนามัยภายในตําบล 

9. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สรางการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการบริหารจัดการทองถ่ิน ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในเทศบาลตําบล 

ชะเมา ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 

1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยกอสรางพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เชน 

เสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ไฟฟา น้ําประปา ระบบโทรคมนาคม 

2. การบริหารจัดการแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

3. การจัดการศูนยฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการตําบลชะเมา  
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4. การสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพดานการเกษตร และ 

สินคาทางการเกษตรใหไดคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ 

6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ชุมชนเขมแข็ง ภายในตําบลมีแตความสงบเรียบรอย 

สาธารณูปโภคครอบคลุมท่ัวท้ังตําบล อุดมสมบูรณไปดวยแหลงนา ประชาชนใหความสําคัญและมีสวนรวมใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7. สงเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนไดรับการใหบริการสาธารณสุขภายในตําบลอยางท่ัวถึง สุขภาพ

แข็งแรง ลดการเจ็บปวย 

8. ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  

9. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ โดยการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร  

พัฒนาสถานท่ีและอุปกรณในการปฏิบัติราชการ  การสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

 

ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา (Strategy) 

ยุทธศาสตร และ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลชะเมา ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  

5 ยุทธศาสตร ดังนี้        

    ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบดวย 2 ดาน ดังนี้ 

    1.1 ดานคมนาคม 

    1.2 ดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพ้ืนฐานใหครบถวนและครอบคลุม 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 

   2.1 ดานการสงเสริมการศึกษา 

   2.2 ดานการสงเสริมศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

   2.3 ดานการสงเสริมการกีฬา  และนันทนาการ 

   2.4 ดานการสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 

2.5 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  ใหแก เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ หรือทุพพลภาพ  

ผูดอยโอกาส ผูประสบสาธารณภัย และผูปวยเอดส 

   2.6 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบดวย 2 ดาน ดังนี้ 

   3.1 ดานการสงเสริมอาชีพ และพัฒนารายได 

   3.2 ดานการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ประกอบดวย 2 ดาน ดังนี้ 

   4.1 ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 

   4.2 ดานการอนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 

   5.1 ดานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ 

   5.2 ดานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

   5.3 ดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย 

   5.4 ดานปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน 

   5.5 ดานบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   5.6 สงเสริม  สนับสนุนหนวยงานภาครัฐ 
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สวนท่ี 3 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
          เทศบาลตําบลชะเมา  ไดดําเนินการเพ่ิมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวาง ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) โดยเก็บขอมูลการดําเนินงาน 

ตามโครงการตางๆ ของทุกสวนราชการ ท้ังขอมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอผูบริหาร และนํามาสรุปเปนภาพรวมของการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชะเมา  ดังนี้ 

แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําชี้แจง : เปนแบบประเมินตนเอง ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลชะเมา โดยจะทําการ

ประเมิน 

และรายงานทุกครั้งหลังจากจัดทําและประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

 ประเด็นการประเมิน มีการดาํเนินงาน ไมมีการดาํเนินงาน 

สวนท่ี 1 คณะกรรมการการพัฒนาทองถิ่น     

  1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

  2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

  3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ    

  4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

  5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

  6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น     

  7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล    

  8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทาํแผน    

  9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่น    

  10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น    

  11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด    

  12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพือ่การพฒันา    

  13. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

  14. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนา    

  15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด    

  16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    

  17. มีการจัดทําบัญชกีลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร    

  18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร    

  19. มีการทบทวนแผนยุทธศาตรการพฒันา (ความถี ่: ปละ 1 คร้ัง)    
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แบบท่ี 2 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีการกําหนดการติดตามและประเมินผลตามปงบ 

ตั้งแตเริม่ดําเนินการจนสิ้นสดุการดําเนินการ ในเดือน ตุลาคม - กันยายนปถัดไป 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

            

 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิน่  เทศบาลตาํบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

 

2. รายงานผลการดําเนินงานระยะ  6  เดือน 

  

 

     ครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)   

           

 
     ครั้งท่ี 2 (เมษายน 2562 - กันยายน 2563 

           สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

  3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

  

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 

จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ 

โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 85 47,860,000 45 26,265,000 258 77,584,000 27 8,570,000 4 1,550,000 419 161,829,000 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 33 14,183,000 28 10,023,000 62 15,092,000 55 13,567,000 51 12,977,000 229 65,842,000 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 14 4,010,000 18 7,950,000 44 7,560,000 30 3,460,000 1 50,000 107 23,030,000 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม 

9 640,000 10 670,000 9 860,000 8 700,000 3 70,000 39 2,940,000 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ

องคกรอยางมีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล 

17 11,100,000 15 1,035,000 50 10,728,000 34 6,708,000 24 898,000 140 30,469,000 

รวม 158 77,793,000 116 45,943,000 423 111,824,000 154 33,005,000 83 15,545,000 934 284,110,000 
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจําปงบประมาณ 2563 (ระหวางเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)  

  

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการท่ีอยู จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการเสร็จแลว 

ระหวางใน

ดําเนินการ ท่ียังไมไดดําเนินการ ท่ีมีการยกเลิก ท่ีมีการเพ่ิมเติม ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน 7 0.77 - - 4 0.44 - - - - 11 9.46 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 12 2.76 - - 11 2.53 - - - - 23 19.78 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 0.02 - - 1 0.02 - - - - 2 1.72 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม - - - - 3 0.09 - - - - 3 2.58 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรอยางม ี 33 15.51 - - 14 6.58 - - - - 47 40.42 

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล             

รวม 53 45.58 - - 33 9.66 - - - - 86 73.96 

 

5. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ปท่ี 1 พ.ศ. ......... ปท่ี 2 พ.ศ. ......... ปท่ี 3 พ.ศ. ......... ปท่ี 4 พ.ศ. ......... ปท่ี 5 พ.ศ. ......... 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ งบประมาณ (บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ งบประมาณ (บาท) 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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6. การเบิกจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  (ตั้งแต ตุลาคม  2562 - มีนาคม  2563 

ยุทธศาสตร งบปกติ เงินสะสม เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค รวม 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

1. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 1,655,000 2,785,000 - 4,440,000 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 4,708,271 - - 4,708,271 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 30,000 - - 30,000 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม - - - - 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 1,010,570 - - 1,010,570 

ตามหลักธรรมาภิบาล     

รวม 7,403,841 2,785,000 - 10,188,841 
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7. การใชจายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     โครงการท่ีมีการเบิกจายและดําเนินการโครงการแลว  รวมจํานวน  53  โครงการ   เปนจํานวนเงินท่ีเบิกจายท้ังสิ้น  7,403,841  บาท 

รายงานผลการดําเนินงาน  ตามปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ระหวาง ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามแผน 

งบประมาณ 

ที่เบิกจายจริง 

หนวยงาน 

เจาของงบประมาณ 
วิธีการจัดหา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

เร่ิมตน ส้ินสุด 

1 โครงการบุกเบิกถนนจากสวนปาลมนางเล่ือน-สวนปาลมนายเวช สงเสมอ จดเหมือง

พระราชดําริ หมูที ่6 

246,000 238,500 กองชาง เฉพาะเจาะจง มี.ค. 2563 มี.ค. 2563 

2 โครงการบุกเบิกถนนจากสวนปาลมนายสุชาติ ขาวซัง หมูที่ 1 390,000 378,500 กองชาง เฉพาะเจาะจง มี.ค. 2563 มี.ค. 2563 

3 โครงการบุกเบิกถนนสายนายชํานาญ บญุนายก พรอมวางทอ หมูที่ 3 84,000 83,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง ม.ค. 2563 ก.พ. 2563 

4 โครงการบุกเบิกถนนสายสามแยกนายนายฉิ้ม-นานายจรูญ หมูที่ 7 279,000 272,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 ก.พ. 2563 

5 โครงการบุกเบิกถนนเหมืองพระราชดําริจากคอสะพานเหล็ก-บานนายสันติ หมูที่ 3 356,000 355,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง ม.ค. 2563 ก.พ. 2563 

6 โครงการปรับปรุงถนนสายจากนานายต้ัง-นานายเอือ้ม หมูที่ 5 244,000 244,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

7 คาจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา ชนิดซัมเมอรส (น้ําบาดาล) จํานวน 4 เคร่ืองๆ ละ 21,000 บาท 84,000 84,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง มี.ค. 2563 มี.ค. 2563 

8 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียนในสังกัด สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษาของตําบลชะเมา 400,000 188,071 สํานักปลัด - ต.ค. 2562 มี.ค. 2563 

9 สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนบานบางมูลนาก (จํานวนนักเรียน 41 คน) 164,000 82,000 สํานักปลัด - ต.ค. 2562 มี.ค. 2563 

10 สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ (จํานวนนักเรียน 141 คน) 564,000 288,000 สํานักปลัด - ต.ค. 2562 มี.ค. 2563 

11 คาใชจายโครงการกจิกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 (โอนเพิ่ม 40,000 บาท) 50,000 88,400 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 2562 ม.ค. 2563 

12 คาใชจายในการดําเนินงานในพิธีศาสนา รัฐพิธีในวันสําคัญ และประเพณีตางๆ        120,000  27,500 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ต.ค. 2562 มี.ค. 2563 

13 โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจําป 2563         25,000  25,000 สํานักปลัด อุดหนุน อ.ปากพนัง ก.พ. 2563 ก.พ. 2563 

14 โครงการฟนฟู และพัฒนาการของเด็กพกิาร        100,000  79,100 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ต.ค. 2562 มี.ค. 2563 

15 คาใชจายการใหความชวยเหลือประชาชนผูที่ไดรับความเดือดรอน           30,000  2,000 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง พ.ย. 2562 พ.ย. 2562 

16 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ     6,210,000  2,963,300 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ต.ค. 2562 มี.ค. 2563 

17 เบี้ยยังชีพคนพิการ     2,238,000  938,400 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ต.ค. 2562 มี.ค. 2563 

18 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส         54,000  15,000 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ต.ค. 2562 มี.ค. 2563 
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ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตามแผน 

งบประมาณ 

ที่เบิกจายจริง 

หนวยงาน 

เจาของงบประมาณ 
วิธีการจัดหา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

เร่ิมตน ส้ินสุด 

19 โครงการต้ังจุดบริการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาล         30,000         

   - โครงการต้ังจุดบริการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาล (เทศกาลปใหม พ.ศ.2563)   11,500 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 2562 ม.ค. 2563 

20 โครงการสงเสริมการทํานา กิจกรรมการจัดงานเทศกาลขาวใหม         30,000  30,000 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 2562 ธ.ค. 2562 

21 คาใชจายสําหรับปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบเว็ปไซตของเทศบาลตําบลชะเมา 40,000 10,000 สํานักปลัด -  -  - 

22 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม         73,360  25,944 งบกลาง - ต.ค. 2562 ก.ย. 2563 

23 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน           6,000  3,191 งบกลาง - ต.ค. 2562 ก.ย. 2563 

24 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น        100,000  100,000 งบกลาง - ต.ค. 2562 ก.ย. 2563 

25 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น        362,000  362,000 งบกลาง - ต.ค. 2562 ก.ย. 2563 

26 จัดซ้ือเกาอี้แถว  จํานวน  3  ชุดๆ ละ 4,500 บาท         13,500            13,500  สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

27 จัดซ้ือเกาอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัวๆ ละ 2,800 บาท         14,000            14,000  สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

28 จัดซ้ือเกาอี้ผูบริหาร จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,500 บาท           9,000             9,000  สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

29 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน จํานวน 2 เคร่ืองๆ ละ 42,300 บาท         84,600            84,400  สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

30 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ         48,000            48,000  สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 2562 ม.ค. 2563 

  - เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทีย ู จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 28,000 บาท           

  - เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 15,000 บีทีย ู จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 20,000 บาท           

31 ตูสาขาโทรศัพท จํานวน 1 ชุด พรอมติดต้ังอุปกรณ         24,000            23,600  สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ม.ค. 2563 ม.ค. 2563 

32 ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตูๆ ละ 5,500 บาท         11,000            11,000  สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

33  - โตะทํางาน ขนาดยาวไมนอยกวา 3.5 ฟุต จาํนวน 3 ตัวๆ ละ 5,000 บาท จํานวน 15,000 บาท         27,000            26,700  สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

  - โตะทํางาน ขนาดยาวไมนอยกวา 4.5 ฟุต จาํนวน 2 ตัวๆ ละ 6,000 บาท จํานวน 12,000 บาท           

34 โตะพับอเนกประสงค ขนาด 60x150 ซม. จํานวน 6 ตัวๆ ละ 2,000         12,000            12,000  สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

35 เคร่ืองทําน้ํารอน-น้ําเย็น           7,000             5,110  สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

36 คอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จาํนวน 3 เคร่ืองๆ ละ 17,000 บาท         51,000            51,000  สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

37 เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3 เคร่ืองๆ ละ 2,600 บาท           7,800             7,800  สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

38 เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท         12,500            12,500  สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 
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ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน 
วิธีการจัดหา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ที่ ตามแผน ที่เบิกจายจริง เจาของงบประมาณ เร่ิมตน ส้ินสุด 

39 เกาอี้ทํางาน  จํานวน 3 ตัวๆ ละ 2,800 บาท            8,400             8,400  กองคลัง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

40 ตูกระจกบานเล่ือน จาํนวน 2 ตูๆ ละ 5,000 บาท         10,000            10,000  กองคลัง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

41 ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตูๆ ละ 5,500 บาท         11,000            11,000  กองคลัง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

42 โตะทํางาน ขนาดไมนอย 3.5 ฟุต จาํนวน 3 ตัวๆ ละ 5,000 บาท         15,000            14,700  กองคลัง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

43 โตะพับอเนกประสงค ขนาด 60x180 ซม. จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,200           8,800             8,800  กองคลัง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

44 คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2         30,000            30,000  กองคลัง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

45 เคร่ืองพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED         15,000            15,000  กองคลัง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

46 เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท           5,000             5,000  กองคลัง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

47 เกาอี้ทํางาน  จํานวน 5 ตัวๆ ละ 2,800 บาท          14,000            14,000  กองชาง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 ก.พ. 2563 

48 ตูกระจกบานเล่ือน จาํนวน 2 ตูๆ ละ 5,000 บาท         10,000             9,800  กองชาง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 ก.พ. 2563 

49 จัดซ้ือโตะทํางาน         28,000            27,700  กองชาง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 ก.พ. 2563 

  - โตะทํางาน ขนาดยาวไมนอยกวา 92.8(w)x67(D)x75.3(H) ซม. จํานวน 3 ตัวๆ ละ 5,000 บาท จาํนวน 

15,000 บาท 

           

  - โตะทํางาน ขนาดยาวไมนอยกวา 154(w)x78(D)x75.3(H) ซม. จํานวน 3 ตัวๆ ละ 6,500 บาท จาํนวน 

13,000 บาท 

           

50 เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท           5,000             5,000  กองชาง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 ก.พ. 2563 

51 จัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (วันพระปยมหาราชเจา)           3,000             3,000  อุดหนุน อ.ปากพนัง  - ต.ค. 2563 ต.ค. 2563 

52 จัดพิธีบาํเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร           4,000             3,425  อุดหนุน อ.ปากพนัง  - ต.ค. 2563 ต.ค. 2563 

 มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร             

53 ขอรับเงินสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอําเภอ         25,000            25,000  อุดหนุน อบต.ขนาบนาก  - ต.ค. 2562 ก.ย. 2563 

เปนเงิน        32,000            31,425          

โครงการที่ดําเนินการเบิกจาย  รวม  53  โครงการ  เปนจํานวนเงิน   12,792,960       7,403,841          

โครงการที่ยังไมดําเนินการ     รวม  33  โครงการ  เปนจํานวนเงิน    4,488,400       9,877,519          

ตามแผนดําเนินงาน             รวม  86  โครงการ  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น   17,281,360     17,281,360          
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 8. โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน  33  โครงการ 
 

ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน 
วิธีการจัดหา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ที่ ตามแผน ที่เบิกจายจริง เจาของงบประมาณ เร่ิมตน ส้ินสุด 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานในอาว หมูที่ 4 270,000 - กองชาง  - - 

2 โครงการบุกเบิกถนนจากหนาํหยอมปากลวย-ขอบคลองแผว หมูที 2 480,000 - กองชาง - - - 

3 คาใชจายสําหรับตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ 20,000 - กองชาง - - - 

4 คาจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา ชนิดหอยโขง จํานวน 4 เคร่ืองๆ ละ 8,500 บาท 34,000 - กองชาง - - - 

5 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 30,000 - สํานักปลัด - - - 

6 สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข (เงินอุดหนุน) 140,000 - สํานักปลัด - - - 

7 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น  100,000 - สํานักปลัด - - - 

8 จัดกิจกรรมแหหมับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ (เงินอุดหนุนสวนราชการ)          5,000  - สํานักปลัด - - - 

9 โครงการสงเสริมกิจกรรมตานยาเสพติด         20,000  - สํานักปลัด - - - 

10 คาใชจายในการแขงขันกีฬา รักสามัคคี ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย ื       100,000  - สํานักปลัด - - - 

11 โครงการสงเสริมอาชีพสําหรับผูดอยโอกาส        10,000  - สํานักปลัด - - - 

12 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลประจาํป        20,000  - สํานักปลัด - - - 

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหรืทบทวนความรูของ อปพร.        50,000  - สํานักปลัด - - - 

14 คาใชจายในกรณีที่ฉุกเฉินหรือจาํเปนเรงดวนอันเกี่ยวเนื่องกับสาธารณภยั        500,000  - สํานักปลัด - - - 

15 คาใชจายในการจัดการจราจร          10,000  - สํานักปลัด - - - 

16 โครงการสงเสริมกลุมเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 - สํานักปลัด  - - 

17 โครงการชะเมารักษส่ิงแวดลอม 20,000 - สํานักปลัด - - - 

18 โครงการเยาวชนรักษธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 20,000 - สํานักปลัด - - - 

19 โครงการอนุรักษธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอมเฉลิมพระเกยีรติ 30,000 - สํานักปลัด - - - 

20 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลตําบลชะเมา 50,000 - กองคลัง - - - 
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ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน 
วิธีการจัดหา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ที่ ตามแผน ที่เบิกจายจริง เจาของงบประมาณ เร่ิมตน ส้ินสุด 

21 โครงการพัฒนาบุคลากรของ อปท.  50,000 - สํานักปลัด - - - 

22 คาใชจายสําหรับการสงเสริม สนับสนุนแผนชุมชน การประชุมประชาคม 30,000 - สํานักปลัด - - - 

23 โครงการเทศบาลพบประชาชน 40,000 - สํานักปลัด - - - 

24 คาใชจายสําหรับการเลือกต้ังของ อปท. ตามที่ กกต. กําหนด 700,000 - สํานักปลัด - - - 

25 โครงการถมดินปรับภูมิทัศนสํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา 452,000 - สํานักปลัด - - - 

26 คาชําระหนี้เงินตน ใหแกสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในสวนภูมิภาคธนาคารออมสิน 918,000 - สํานักปลัด - - - 

27 คาชําระดอกเบีย้ ใหแกสํานักงานกองทนุพัฒนาเมืองในสวนภูมิภาคธนาคารออมสิน 250,000 - สํานักปลัด - - - 

28 เงินชดเชยชําระหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชนตําบลชะเมา 30,000 - สํานักปลัด - - - 

29 ชุดเคร่ืองเสียงหองประชุม 60,000 - สํานักปลัด - - - 

30 โตะพับอเนกประสงค ขนาด 60x180 ซม. จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,200           4,400  - กองชาง - - - 

31 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหวัฯ           5,000  - สํานักปลัด  - - 

32 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 

          5,000  - สํานักปลัด - - - 

33 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม

ราชินี 

          5,000  - สํานักปลัด - - - 

เปนจํานวนเงิน 19,400 - - - - - 

รวม  33  โครงการ  รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,488,400           
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9. โครงการท่ีมีการเพ่ิมเติม (รายการจายเงินสะสม) 

       โครงการท่ีมีการเพ่ิมเติม รายการจายเงินสะสม  จํานวน  8  โครงการ   เปนจํานวนเงิน  2,790,500  บาท  มีการเบิกจายเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  2,785,000  บาท 

ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน 
วิธีการจัดหา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ที่ ตามแผน ที่เบิกจายจริง เจาของงบประมาณ เร่ิมตน ส้ินสุด 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยานยาวพัฒนา หมูที ่1 499,800 499,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 2562 ม.ค. 2563 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายแสงพัฒนา (ตอจากโครงการเดิม)–บานนายสุพัฒนา หมูที่ 1 193,400 193,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 2562 ม.ค. 2563 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบานมวง (ตอจากโครงการเดิม) - บานนายยุรี หมูที่ 3 158,600 158,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง พ.ย. 2562 ธ.ค. 2562 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมูที่ 3 499,800 499,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง พ.ย. 2562 ธ.ค. 2562 

5 โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายเชิญ - บานตนง้ิว หมูที ่1 369,700 369,500 กองชาง เฉพาะเจาะจง ม.ค. 2563 ก.พ. 2563 

6 โครงการปรับปรุงถนนราชดําริ จากถนนสายทอนวัง - ถนนซอยศรีสมบูรณ หมูที่ 1 142,100 142,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง ม.ค. 2563 ม.ค. 2563 

7 โครงการปรับปรุงถนนขอบคลองแผวบานทอนจาก ทั้ง 2 ฝง หมูที่ 2 479,600 479,500 กองชาง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 ก.พ. 2563 

8 โครงการปรับปรุงถนนสายคอสะพานคลองใหมทานมุย หมูที่ 7 - หมูที่ 7 ตําบลเกาะทวด           

 เปลี่ยนแปลงเปนโครงการปรับปรุงถนนสายหนาอนามยับานบางมูลนาก - ส่ีแยกหัวเกาะ 447,500 445,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 ก.พ. 2563 

รวมเปนจํานวนเงิน 2,790,500 2,785,000         
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10. โครงการท่ีมีการเพ่ิมเติม (รายการโอนมาตั้งจายเปนรายการใหม) 

     โครงการท่ีมีการเพ่ิมเติม รายการจายเงินสะสม  จํานวน  2  โครงการ   เปนจํานวนเงิน  2,790,500  บาท  มีการเบิกจายเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  2,785,000  บาท 

 ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน 
วิธีการจัดหา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ที่ ตามแผน ที่เบิกจายจริง เจาของงบประมาณ เร่ิมตน ส้ินสุด 

1 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลชะเมา        150,000          124,810  สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 2562 ธ.ค. 2562 

2 คาจัดซ้ือโตะพับอเนกประสงค จํานวน 10 ตัว ตัวละ 2,200 บาท ใหกับ รร.ผูสูงอาย ุ         22,000            22,000  สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

รวมจํานวน  2  โครงการ  เปนจํานวนเงิน        172,000          146,810          
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สรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

 รวมการดําเนินการท้ังหมด 

 สรุปผลการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช      

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) 
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

จํานวน

งบประมาณตาม

แผน (บาท) 

จํานวน

โครงการ

ทั้งสิ้นตาม

แผน 

จํานวนงบประมาณ 

ที่เบิกจายไป (บาท)  

จํานวน

โครงการทั้งสิ้น

ที่ดําเนินการ 

หมาย

เหต ุ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 77,584,000 258 1,655,000 7 
 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 15,092,000 62 4,708,271 12 
 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ              7,560,000 44 30,000 1 
 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

860,000 9 00 - 

 

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ

องคกรภายใตระบบธรรมาภบิาล 

10,728,000 50 1,010,570 33 

 

 รวมท้ังสิ้น 111,824,000 423 7,403,841 53 
 

    

เทศบาลตําบลชะเมา กําหนดประเมินผลตามยุทธศาสตรการพัฒนา คือ การประเมินผลโครงการจะ

กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดระดับความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการ รายการประเมินจะพิจารณาเรื่อง

ปริมาณคาใชจาย คุณภาพ ความพึงพอใจ การใหประโยชนแกกลุมเปาหมายหรือผูท่ีไดรับประโยชน และผลท่ี

ไดรับกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม นําไปสูการประเมินผลวาไดบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการ

พัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีกําหนดไวหรือไม ซ่ึงจะไดผลประเมินในภาพรวม 
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แบบที ่3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 

คําช้ีแจง : เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง  โดยมีกําหนดการติดตาม

และประผลตามปงบประมาณตั้งแตเริ่มดําเนินการจนสิ้นสุดการดําเนินการ  โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ     

เดือน ตุลาคม  2562–มีนาคม 2563 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลชะเมา 

2. รายงานผลการดําเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2562–มีนาคม 2563) 
   

สวนท่ี 3  ยุทธศาสตรและโครงการในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ี 

ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 

ท่ีไดปฏิบัต ิ
รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 258 7 0.77 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 62 12 2.76 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ              44 1 0.02 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 9 00 00 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจดัการองคกร 

ภายใตระบบธรรมาภบิาล 

50 33 15.51 

รวมจํานวนท้ังสิน้ 423 53 45.58 

 

สวนท่ี 3  ผลการดําเนินงาน 

4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม /   

2. มีการประชาสัมพันธใหทราบรบัรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  /  

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม /   

4. มีการรายงานผลการดําเนินของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  /  

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  /  

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  /  

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา /   

8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  /  

9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  /  

ภาพรวม  /  
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 (สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน  แบบท่ี 3/2 และ 3/3) 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
 

เก็บขอมูลประชาชนตําบลชะเมา  หมูที่ 1-7  จํานวน  100  ชุด 
 

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 

1.   เพศ    ชาย  จํานวน 53 คน    หญิง  จํานวน 47 คน 

2.   อายุ    ต่ํากวา 20 ป จํานวน 11 คน   20 – 30 ป จํานวน 29 คน    

  31 – 40 ป จํานวน 25 คน   41 – 50 ป จํานวน 20 คน 

  51 – 60 ป  จํานวน 9 คน   มากกวา 60 ป  จํานวน 6 คน 

3.   การศึกษา   ประถมศึกษา  จํานวน 28  คน   มัธยมศึกษา หรือเทียบเทา  จํานวน 42 คน 

    อนุปริญญาหรือเทียบเทา  จํานวน  20  คน   ปริญญาตรี  จํานวน 7 คน 

    สูงกวาปริญญาตรี  จํานวน 3 คน    อ่ืน ๆ 

4.   อาชีพหลัก   รับราชการ  จํานวน 9 คน    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน 3 คน  

  คาขาย ธุรกิจสวนตัว  จํานวน 28 คน     รับจาง  จํานวน 18 คน   

  นักเรียนนักศึกษา จํานวน 9 คน    เกษตรกร  จํานวน 27 คน 

    อ่ืน ๆ  จํานวน 6 คน 
 

สวนที่ 2   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชะเมา 

    ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด 
 

ประเด็น 
ความพึงพอใจของประชาชน 

พอใจมาก 

(10 คะแนน) 

พอใจ 

(10 คะแนน) 

ไมพอใจ 

(10 คะแนน) 

1) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 17 72 11 

2) การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 21 71 8 

3) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม 16 81 3 

4) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 14 79 7 

5) ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6 88 6 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 17 79 4 

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 7 83 10 

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 13 84 3 

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 20 77 3 

คิดเปนรอยละ 14.55 79.33 6.22 
 

 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง  ในเขตเทศบาลตําบลชะเมา  จํานวน  100  คน  ความพึงพอใจตอผลการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลชะเมาในภาพรวม  ประชาชนมีความถึงพอใจมากคิดเปนรอยละ  14.55  มีความ

พึงพอใจคิดเปนรอยละ  79.33  และไมมีความพอใจคิดเปนรอยละ  6.22 
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สวนท่ี 4 
ผลการดําเนินงาน 

 

 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548

และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ

ประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป 

     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 30 (5)  

เทศบาลตําบลชะเมา จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณการใชจาย และผลการดําเนินงาน 

รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหประชาชนไดมีสวน

รวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลชะเมา ดังนี้ 
 

1. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลชะเมา 

 “แหลงอาหารคุณภาพ  สภาพแวดลอมนาอยู  ประชากรมีความรู  คูคุณธรรม”    
 

2. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลชะเมา 

     พันธกิจท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

     พันธกิจท่ี 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

     พันธกิจท่ี 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ  

     พันธกิจท่ี 4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

     พันธกิจท่ี 5  การพัฒนาดานการเมือง 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลชะเมา  ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว  

5  ยุทธศาสตร ดังนี้ 

           ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบดวย 2 ดาน ดังนี้ 

   1.1 ดานคมนาคม 

   1.2 ดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพ้ืนฐานใหครบถวนและครอบคลุม 
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 ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 

   2.1 ดานการสงเสริมการศึกษา 

   2.2 ดานการสงเสริมศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

   2.3 ดานการสงเสริมการกีฬา  และนันทนาการ 

   2.4 ดานการสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 

   2.5 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ใหแก เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ หรือทุพพลภาพ 

ผูดอยโอกาส ผูประสบสาธารณภัย และผูปวยเอดส 

   2.6 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบดวย  2  ดาน  ดังนี้ 

   3.1 ดานการสงเสริมอาชีพ และพัฒนารายได 

   3.2 ดานการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 2 ดาน 

ดังนี้ 

   4.1 ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 

   4.2 ดานการอนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 

   5.1 ดานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ 

   5.2 ดานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

   5.3 ดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย 

   5.4 ดานปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน 

   5.5 ดานบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   5.6 สงเสริม  สนับสนุนหนวยงานภาครัฐ 
 

4. การวางแผน 

เทศบาลตําบลชะเมา  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การ

จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี 

กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอไป  
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สวนท่ี 5 

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 13 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 6046 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 และใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณานําเขาขอมูลในระบบ e-plan ไปใชในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29 (3) นั้น เพ่ือให 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกลาว เทศบาลตําบลชะเมา โดยคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา จึงดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

เทศบาลตําบลชะเมา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวยระบบ e-plan 

 

…………………………… 
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