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 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลชะเมา ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชนจึงจ า เป็นที่จะต้องมี
การจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือ
ใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

2. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลชะเมา  ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารได้หลาย
แนวทาง  ดังนี้ 
 ๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลชะเมา สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า
กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม ่
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๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม ่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 

3. วัตถุประสงคข์องกำรติดตำมและประเมินผล 
๓.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ 

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
๓.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
๓.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะเมาและแก้ไขได้ตรงกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้น 
๓.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 
 

๔. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
๔.๑ กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลชะเมา จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้ 

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะเมา ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ 
ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้ 

๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ตามแนวทางการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด  6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

๒. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61      
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

๕. ระเบียบ วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
๕.๑ ระเบียบท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
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(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลชะเมา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม 

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 
แบบที่ ๑ การก ากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

(๓) กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ กำรติดตำม 
และประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th) 

๕.๒ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
(๒) หว้งเวลาในการติดตามและประเมินผลเป็นระยะหกเดือน  ดังนี้ 

(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕61 
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕61 

(๓) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
หรือไม ่

(๔) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
(๖) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ      

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

๖. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลชะเมำ 
 

6.1 นายมณฑล หล่อนุ้ย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
6.2 นายอุดร จินดาวงศ ์ รองประธานสภาเทศบาล กรรมการ 
6.3 นายไพศาล เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
6.4 นายสมคิด จรเสมอ ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่ 6 กรรมการ 
6.5 นายพรศักดิ์ ภูนฤมิต ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่ 4 กรรมการ 
6.6 ผอ.รพ.สต.บ้านบางมูลนาก ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 
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6.7 ผอ.รพ.สต.บ้านวัดลาว ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 
6.8 นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
6.9 นางนิตยา สุขขาว ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
6.10 นายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
6.11 นายชูศักดิ์ คงปาน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6.12 นายภักดี ไฝขาว ประธานสภาฯ กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่
เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผล
ดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง
ภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 
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ส่วนที่ ๒ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“แหล่งอาหารคุณภาพ   สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 

ประชากรมีความรู้ คู่คุณธรรม” 
 

พันธกิจ (mission) 
1. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน และปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือ 

การเกษตร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมคิด ร่วมพัฒนา ชมุชน 

เข้มแข็ง ท้องถิ่นน่าอยู่ ป้องกันและลดปัญหายาเสพติด 
3. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริม เพ่ือสร้างรายได้ที่ยั่งยืน มั่นคงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 

ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ เพ่ือลดต้นทุนในการการประกอบ 
อาชีพ เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผลผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม พัฒนาศักยภาพ 
คนทุกระดับ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในต าบล 

5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในพ้ืนที่  
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กพิการต าบลชะเมา   
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การเฝ้าระวังและป้องกันโรค เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุข 

ภายในต าบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายในต าบล 
9. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในเทศบาลต าบล 
ชะเมา ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ (Goals) 

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
เส้นทางคมนาคม ทางระบายน่ า ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรคมนาคม 

2. การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
3. การจัดการศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กพิการต าบลชะเมา   
4. การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร และ 

สินค้าทางการเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ 
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง ภายในต าบลมีแต่ความสงบเรียบร้อย 

สาธารณูปโภคครอบคลุมทั่วทั้งต าบล อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้า ประชาชนให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนได้รับการให้บริการสาธารณสุขภายในต าบลอย่างทั่วถึง สุขภาพ
แข็งแรง ลดการเจ็บป่วย 
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8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
10. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร  

พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ  การสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 
ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ (Strategy) 
ยุทธศำสตร์ และ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลชะเมา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้        
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้ 

   ๑.๑ ด้านคมนาคม 
   ๑.๒ ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพ้ืนฐานให้ครบถ้วนและครอบคลุม 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
   ๒.๑ ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
   ๒.๒ ด้านการส่งเสริมศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๒.๓ ด้านการส่งเสริมการกีฬา  และนันทนาการ 
   2.4 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 

2.5 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ  
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย และผู้ป่วยเอดส์ 

   2.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้ 
   ๓.๑ ด้านการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนารายได้ 
   ๓.๒ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้ 
   ๔.๑ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
   ๔.๒ ด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
   ๕.๑ ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ 
   ๕.๒ ด้านส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   ๕.๓ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย 
   ๕.๔ ด้านปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน 
   ๕.๕ ด้านบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   5.6 ส่งเสริม  สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ 
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ส่วนที่ ๓ 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ 

 
 เทศบาลต าบลชะเมา ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะเมา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  รอบเดือน เมษายน  (ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560  ถึง  มีนาคม  
พ.ศ. 2561)  โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ  ของทุกส่วนราชการ  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณ
และเอกสารการายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลชะเมา  ดังนี้ 
 

แบบที่  1  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค ำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเอง  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลชะเมา  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกครั้งหลังจากจัดท าและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นกำรประเมิน 
 

มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมกำรกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  

1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  

7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิน่   
10.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนา   
13. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
14.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ( ความถี่ : ปีละ  1  ครั้ง )   
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แบบที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

ค ำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระยะ  6 เดือน  รอบเดือน เมษายน  (เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 
2561)  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ   
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบำลต ำบลชะเมำ  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
2. รายงานผลการด าเนินงานระยะ  6  เดือน 

  ครั้งที่ 1  (ตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561 
  ครั้งที่ 2  (เมษายน  2561 – กันยายน  2561 
 

ส่วนที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และฉบับท่ี 1 ปรับปรุง เพิ่มเติม  
  พ.ศ. 2561 

3. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำส่ีปี  (2561-2564)  และปรับปรุง เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1    
พ.ศ. 2561  รอบเดือน เมษายน  (เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 รวม 

โครงการ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 
โครงการ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 27 20 - - - - - - 27 20 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 20 8 - - - - - - 20 8 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 - - - - - - - 2 - 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 2 - - - - - - 3 2 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

19 5 - - - - - - 19 5 

รวม 71 35 - - - - - - 71 35 

 
4. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
 โครงการที่มีการเบิกจ่ายและด าเนินโ             ครงการแล้ว รวมโครงการ จ านวน 32 โครงการ เป็น
จ านวนเงิน 6,321,333.80 บาท รายงานผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน  รอบเดือน เมษายน  (เดือน 
ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

วิธ ี
การจัดหา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
นายแสงพัฒนา  หมู่ที ่1 

433,000 433,000 กองช่าง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 61 เม.ย. 61 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านม่วง (ต่อจากโครงการเดิม) – 
บ้านยุรี  หมู่ที่ 3 

433,000 433,000 กองช่าง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 61 เม.ย. 61 

3 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าคอก
หมูจากบ้านนายวิเชียร – บ้านนาย
สหัส  หมู่ที ่3 

114,000 114,000 กองช่าง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 61 มี.ค. 61 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

วิธ ี
การจัดหา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 

4 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านใน
อ่าว   
หมู่ที่ 4 

345,000 345,000 กองช่าง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 61 มี.ค. 61 

5 โครงการปรับปรุงถนนจากสามแยก
บ้านนายถาวร – บ้านนายอ่วม  หมู่
ที่ 5 

226,000 226,000 กองช่าง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 61 เม.ย. 61 

6 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
จากที่นานายประเสริฐ  หมู่ที่ 4 

34,900 34,900 กองช่าง เฉพาะเจาะจง ก.พ. 61 มี.ค. 61 

7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,954,400 2,826,500 ส านักปลัด เฉพาะเจาะจง ต.ค. 60 มี.ค. 61 
8 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,977,600 741,000 ส านักปลัด เฉพาะเจาะจง ต.ค. 60 มี.ค. 61 
9 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 48,000 16,000 ส านักปลัด เฉพาะเจาะจง ต.ค. 60 มี.ค. 61 

10 อาหารเสริม(นม) 400,000 364,557.80 ส านักปลัด เฉพาะเจาะจง ต.ค. 59 ก.ย. 60 
11 อาหารกลางวัน 800,000 400,000 ส านักปลัด เฉพาะเจาะจง ต.ค.60 ก.ย. 61 
12 โครงการชะเมารักษ์สิ่งแวดล้อม 20,000 8,432 ส านักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.พ. 61 ก.พ. 61 

13 โครงการค่ายเยาวชนรักษธ์รรมชาติ 20,000 20,000 ส านักปลัด เฉพาะเจาะจง มี.ค. 61 มี.ค. 61 

14 ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ
ต าบล 
ชะเมา 

100,000 56,300 ส านักปลัด เฉพาะเจาะจง ต.ค. 60 มี.ค. 61 

15 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ปากพนังโครงการจัดกจิกรรมวันปยิ
มหาราช 

3,000 3,000 ส านักปลัด อุดหนนุ  
อ.ปากพนัง 

ต.ค. 60 ต.ค. 60 

16 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ปากพนังโครงการจัดงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ประจ าปี 
2561 

15,000 15,000 ส านักปลัด อุดหนนุ  
อ.ปากพนัง 

ก.พ. 61 ก.พ. 61 

17 ค่าจ้างปรับปรุงดูแลเว็บไซด์และต่อ
อายุโดเมนเว็บไซด์เทศบาลต าบลชะ
เมา 

30,000 10,000 ส านักปลัด เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 60 ธ.ค. 60 

18 โครงการประชาคมในระดับหมู่บ้าน
ต าบลเพื่อจัดท าแผน 

30,000 3,644 ส านักปลัด เฉพาะเจาะจง ม.ค. 61 ก.พ. 61 

19 ค่าจ้างท าเอกสารประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบปฏิทิน ประจ าปี 2561 

35,000 35,000 ส านักปลัด เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 60 ธ.ค. 60 

20 โครงการส่งเสริมการท านากิจกรรม
การจัดงานเทศกาลข้าวใหม ่

46,000 46,000 ส านักปลัด เฉพาะเจาะจง ม.ค. 61 ม.ค. 61 

21 อุดหนุนกลุ่ม อสม.  สนับสนุนการ
ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  ประจ าปี  พ.ศ. 
2561 

140,000 140,000 ส านักปลัด เฉพาะเจาะจง มี.ค. 61 มี.ค. 61 

22 
 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลชะเมา 

50,000 50,000 กองคลัง เฉพาะเจาะจง มี.ค. 61 มี.ค. 61 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

วิธ ี
การจัดหา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 

23 ซ่อมแซมถนน  จ านวน 10 สาย  
ดังนี้ 
1. ถนนสายขอบเหมืองคลองแผ้ว 
หมู่ที่ 2 
2. ถนนสายบางอ้ายเข้ หมู่ที ่2 
3. ถนนสายมยิาซาว่า-ขอบเหมืองที่
นานายเส้งคลองแผ้ว หมู่ที ่2 
4. ถนนสายทวดลุง-ต้นง้ิว หมู่ที่ 5 
5. ถนนสายเหมอืงพระราชด าริ 
(สายทางเข้าประปา บ้านม่วง)  
หมู่ที่ 3 
6. ถนนสายบางอ้ายเข ้หมู่ที่ 2  
7. ถนนสายขอบคลองหนองโอ
หลอด หมู่ที่ 2 
8. ถนนสายคอกหม-ูบ้านนายฝาก 
หมู่ที่ 7 
9. ถนนสายคลองใหม่สุรินทร์ฯ หมู่
ที่ 7 
10. ถนนสายปากเนตร-ทางพูน 
(ช่วง หมู่ที่ 2,3,7) 

100,000 96,600 กองช่าง เฉพาะเจาะจง ต.ค. ธ.ค. 

  11,354,900 6,417,933.80     

 
ส่วนที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
5. โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 

ที่ โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด าเนินการเสร็จแล้ว อยู่ในระหวา่ง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว 

3. โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่  บ้าน
คลองใหม่  หมู่ที่ 3 

 -   - 6,909,200  - 

 

6. โครงกำรที่มีกำรยกเลิก 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

หน่วยงานเจา้ของ
งบประมาณ 

วิธ ี
การจัดหา 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เร่ิมต้น สิ้นสุด 

1. โครงการกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ  ประจ าป ี2561 

100,000 - - - - - 

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ 11 ~ 
 

 

7. โครงกำรที่มีกำรเพิ่มเติม (รายการจ่ายขาดเงินสะสม) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

วิธ ี
การจัดหา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 

1 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าประปาหมู่
หมู่บ้าน  บ้านปากเนตร   
หมู่ที่ 4 

155,257.09 

77,628.55 
(50% แรก) 

กองช่าง เฉพาะเจาะจง ม.ค. 61 ม.ค. 61 

2 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าประปาหมู่
หมู่บ้าน  บ้านปากเนตร   
หมู่ที่ 4 

77,628.54 
(50% หลัง) 

กองช่าง เฉพาะเจาะจง มี.ค. 61 มี.ค. 61 

3 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าประปา
หมู่บ้าน  บ้านทวดลุง   
หมู่ที่ 1   

155,916.38 

77,628.55 
(50% แรก) 

กองช่าง เฉพาะเจาะจง ม.ค. 61 ม.ค. 61 

4 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าประปา
หมู่บ้าน  บ้านทวดลุง   
หมู่ที่ 1   

78,287.83 
(50% หลัง) 

กองช่าง เฉพาะเจาะจง มี.ค. 61 มี.ค. 61 

5 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าประปา
หมู่บ้าน  บ้านคลองใหม่   
หมู่ที่ 3  

170,000 71,165.68 
(50% แรก) 

กองช่าง เฉพาะเจาะจง มี.ค. 61 มี.ค. 61 

6 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
ขอบเหมืองพระราชด ารจิาก
บ้านนายเพือ่มจดเหมือง 
รพช. หมู่ที่ 2 

99,000 99,000 กองช่าง เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 เม.ย. 61 

7 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
ซอยเหมืองอ าไพ – นานาย
สมนึก  หมู่ที ่1 

248,000 248,000 กองช่าง เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 เม.ย. 61 

8 โครงการปรับปรุงถนนสาย
มิยาซาวา่ – เกาะโพธิ ์  
หมู่ที่ 2 

238,000 238,000 กองช่าง เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 เม.ย. 61 

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,066,173.47 967,339.06     
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8. โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรโอนเพิ่มและตั้งรำยกำรใหม่  งบประมำณประจ ำปี  พ.ศ. 2561 

ที่ โครงกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 
งบ 

ประมำณ 
ที่โอน 

งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

หมำยเหตุ 
ด าเนิน 
การ 

เสร็จแล้ว 

อยู่ 
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยัง 
ไม่ได้

ด าเนิน 
การ 

1 โครงการส่งเสริมการท านา /   46,000 46,000 โอนลดมาจากค่าใช้สอยประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

2 ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็นเรง่ด่วนอันเกี่ยวกับสา
ธารณภัยเพือ่บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

/   40,000 499,200 โอนจากโครงการจัดกจิกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2561 ตั้งไว้ 
100,000 

3 จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง 
- จัดซื้อวัสดุหินคลุกและดินลูกรัง
ซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่
ท่านมุ้ย หมู่ที่ 3 
- จัดซือ้วัสดุก่อสร้างซ่อมแซม
ถนนสายปา่กล้วย – หน าหย่อม 
หมู่ที่ 2 
- ถนนสายบางอา้ยเข้ หมู่ที่ 2 
 

/   120,000  
139,390 

 
 
 
 
96,285 

โอนลดมาจากแผนงานเคหะและชุมชน
งบบุคลากร  ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

4 เพื่อเป็นค่ารายจา่ยเพื่อให้มาซ่ึง
บริการ 

 /  70,000  โอนลดมาจากหมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

5 ค่าฝากส่งไปรษณีย์   /  15,000  โอนลดหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 3.3 
ค่าใช้จ่ายส าหรับปรับปรุงระบบดูแล
เว็บไซต์ของ อปท. 

6 อุดหนุนโครงการขอรับสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 

  / 20,000  โอนลดมาจากหมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุน อปท. 

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

 /  30,000  โอนลดมาจากแผนงานสาธารณสุข 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดวุิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

8 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
อย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 โครงการ 
จ านวน 7 หมูบ่้าน 

/   140,000 140,000 -โอนลดหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน 
80,000.-บาท 
-โอนลดมาจากแผนงานการศึกษา 
หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

9 อุดหนุนส่วนราชการ 
- โครงการจัดงานรัฐพิธวีันคล้าย
วันสรรคต พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 
- โครงการจัดงานพระราชพิธวีัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร. 10 

/   5,000 
 
 

 
5,000 

5,000 
 

 
 

5,000 

โอนลดหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ โครงการ
เทศบาลพบประชาชน เป็นเงิน 
10,000.-บาท 

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น    491,000 930,875  
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 รวมกำรด ำเนินกำรทั้งหมด 
 สรุปผลการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลชะเมา  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช      
ตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  และฉบับที่ 1 ปรับปรุง  เพ่ิมเติม พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวน

งบประมำณตำม
แผน (บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร
ทั้งสิ้นตำม

แผน 

จ ำนวนงบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำยไป (บำท)  

จ ำนวน
โครงกำรทั้งสิ้น
ที่ด ำเนินกำร 

หมำย
เหตุ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 54,186,900 100 1,810,065.68 20 
 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 24,193,000 43 4,419,357.80 8 
 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ              4,060,000 16 - - 
 

 
4. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

710,000 9 28,432 
2 

 
 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภบิาล 

12,151,300 22 81,644 
5 

 
 รวมท้ังสิ้น 95,301,200 190 6,436,099.48 35  

    
เทศบาลต าบลชะเมา ก าหนดประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ การประเมินผลโครงการจะ

ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดระดับความส าเร็จ และความล้มเหลวของโครงการ รายการประเมินจะพิจารณาเรื่อง
ปริมาณค่าใช้จ่าย คุณภาพ ความพึงพอใจ การให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์ และผลที่
ได้รับก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม น าไปสู่การประเมินผลว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะได้ผลประเมินในภาพรวม 
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แบบที ่3/1 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร ์
 
ค ำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานทุกๆ  6  เดือน  ปีละ 2 ครั้ง        
โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลชะเมา 
2. รายงานผลการด าเนินงานระยะ  6  เดือน  (เดือน ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561) 
   
ส่วนที่ 3  ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที ่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบตั ิ

ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 100 20 10.50 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 43 8 2 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ              16 - 0 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 2 0.10 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจดัการองค์กร 
ภายใต้ระบบธรรมาภบิาล 

22 5 1 

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 190 35 13.50 

 
ส่วนที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม /   
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  /  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม /   
4. มีการรายงานผลการด าเนินของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  /  
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  /  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  /  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา /   
8. การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  /  
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  /  

ภำพรวม  /  
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(สรุปผลจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน  แบบที่ 3/2 และ 3/3) 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 
 
เก็บข้อมูลประชำชนต ำบลชะเมำ  หมู่ที่ 1-7  จ ำนวน  100  ชุด 
 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1.   เพศ    ชาย  จ านวน 53 คน    หญิง  จ านวน 47 คน 
2.   อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 11 คน   20 – 30 ปี จ านวน 29 คน    

  31 – 40 ปี จ านวน 25 คน   41 – 50 ปี จ านวน 20 คน 
  51 – 60 ปี  จ านวน 9 คน   มากกว่า 60 ปี  จ านวน 6 คน 

3.   การศึกษา   ประถมศึกษา  จ านวน 28  คน   มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า  จ านวน 42 คน 
    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จ านวน  20  คน   ปริญญาตรี  จ านวน 7 คน 
    สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 3 คน    อ่ืน ๆ 
4.   อาชีพหลัก   รับราชการ  จ านวน 9 คน    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน 3 คน  

  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 28 คน     รับจ้าง  จ านวน 18 คน   
  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 9 คน   เกษตรกร  จ านวน 27 คน 

    อ่ืน ๆ  จ านวน 6 คน 
 

ส่วนที่ 2   ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลชะเมำ 
    ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น 
ควำมพึงพอใจของประชำชน 

พอใจมำก 
(10 คะแนน) 

พอใจ 
(10 คะแนน) 

ไม่พอใจ 
(10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 17 72 11 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 21 71 8 
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม 16 81 3 
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 14 79 7 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6 88 6 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 17 79 4 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7 83 10 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 13 84 3 
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 20 77 3 

คิดเป็นร้อยละ 14.55 79.33 6.22 
 
 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  ในเขตเทศบาลต าบลชะเมา  จ านวน  100  คน  ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลชะเมาในภาพรวม  ประชาชนมีความถึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ  14.55  มีความ
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  79.33  และไม่มีความพอใจคิดเป็นร้อยละ  6.22 
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ส่วนที่ ๔ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 30 (5)  
เทศบาลต าบลชะเมา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลชะเมา ดังนี้ 
 

1. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลชะเมา 
 “แหล่งอำหำรคุณภำพ  สภำพแวดล้อมน่ำอยู่  ประชำกรมีควำมรู้  คู่คุณธรรม”    
 

2. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลชะเมา 
     พันธกิจที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     พันธกิจที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
     พันธกิจที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
     พันธกิจที่ 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
     พันธกิจที่ 5  การพัฒนาด้านการเมือง 
 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ของเทศบาลต าบลชะเมา  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้  5  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้ 
   ๑.๑ ด้านคมนาคม 
   ๑.๒ ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพ้ืนฐานให้ครบถ้วนและครอบคลุม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
   ๒.๑ ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
   ๒.๒ ด้านการส่งเสริมศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๒.๓ ด้านการส่งเสริมการกีฬา  และนันทนาการ 
   2.4 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
   2.5 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย และผู้ป่วยเอดส์ 
   2.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย  2  ด้าน  ดังนี้ 
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   ๓.๑ ด้านการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนารายได้ 
   ๓.๒ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ด้าน 
ดังนี้ 
   ๔.๑ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
   ๔.๒ ด้านการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
   ๕.๑ ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ 
   ๕.๒ ด้านส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   ๕.๓ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย 
   ๕.๔ ด้านปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน 
   ๕.๕ ด้านบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   5.6 ส่งเสริม  สนับสนุนหนว่ยงานภาครัฐ 
 

3. กำรวำงแผน 
เทศบาลต าบลชะเมา  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ต่อไป  

เทศบาลต าบลชะเมา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมือ่วันที่ 30 ธนัวาคม 2559  
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) จ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 2564 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

100 55,488,000 208 271,278,000 67 41,092,000 48 50,625,000 

2) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

43 25,347,000 41 13,704,000 39 11,823,000 38 10,873,000 

3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

16 4,090,000  25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12,880,000 23 17,590,000 14 5,110,000 

4) ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 640,000 15 2,850,000 10 760,000 10 860,000 

5) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

22 11,970,000 34 7,285,000 19 17,070,000 21 1,435,000 

รวมจ านวนทั้งหมด 190 97,535,000 323 307,997,000 158 88,335,000 131 68,903,000 
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ส่วนที ่๕ 
กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ 
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘  เรื่อง เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ใน
การติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  เทศบาลต าบลชะเมา โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะเมา จึงด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลชะเมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ด้วยระบบ e-plan  

 
 

……………………………………. 
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