
สวนท่ี 1 
บทนํา 

 

 ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน อยางยิ่ง

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา วามีความสอดคลอง

กับแผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง เทศบาลตําบลชะเมา ใน

ฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองใหการบริการแกประชาชนในชุมชนจึงจําเปนท่ีจะตองมี

การจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือ

ใชเปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาอีกดวย 

ท้ังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  ไดกําหนดใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและแผนการดําเนินงาน 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 
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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 

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 ดังนี้ 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
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รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย

ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา ท่ีไดรับการแตงตั้งตามระเบียบฯ 

ไดกําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้ 

1. ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561–2564) ตามแนวทางการจัดทําและ

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   (พ.ศ. 2561–2564)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

2. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 
 

5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

5.1 ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองคประกอบท่ีใชในการติดตามดังนี้ 

(1) แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลตําบลชะเมา ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 28  โดยมีภาคประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการติดตาม 

(2) การบันทึกขอมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 

แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

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) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561–2564) 

(2) หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลเปนระยะหกเดือน  ดังนี้ 

(1) เดือน ตุลาคม 2560–มีนาคม 2561 

(2) เดือน เมษายน–กันยายน 2561 

(3) ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง

ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

หรือไม 
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(4) สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในขอ 5.1 (2) 

(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในขอ 5.1 (2) 

(6) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 

(7) เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

5.3 เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบท่ี 3/1 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 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
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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  

10. 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 ดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนตามระบอบ 

ประชาธิปไตย 

   5.4 ดานปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน 

    5.5 ดานบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    5.6 สงเสริม  สนับสนุนหนวยงานภาครัฐ 
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สวนท่ี 3 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

 

 เทศบาลตําบลชะเมา ไดดําเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน ตุลาคม (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ.2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 

2561)  โดยเก็บขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ ของทุกสวนราชการ ท้ังขอมูลในเชิงปริมาณและเอกสาร

การรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร และนํามาสรุปเปนภาพรวมของการดําเนินงานของเทศบาลตําบล     

ชะเมา  ดังนี้ 
 

แบบท่ี 1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

คําช้ีแจง  :  เปนแบบประเมินตนเอง ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลชะเมา โดยจะทําการ

ประเมินและรายงานทุกครั้งหลังจากจัดทําและประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ประเด็นการประเมิน มีการดําเนินงาน ไมมีการดําเนินงาน 

สวนท่ี  1  คณะกรรมการการพัฒนาทองถิ่น 
  

1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   

4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น 
  

7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   

8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทาํแผน   

9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาทองถิ่น   

10.  มีการกาํหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น   

11.  มีการกาํหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับยทุธศาสตรจังหวัด   

12.  มีการกาํหนดจุดมุงหมายเพื่อการพฒันา   

13. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

14.  มีการกาํหนดเปาหมายการพัฒนา   

15.  มีการกาํหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยทุธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18.  มีการกาํหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ( ความถี ่: ปละ  1  คร้ัง )   
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แบบที่ 2  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

คําช้ีแจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ

องคการปกครองสวนทองถ่ิน  ภายใตแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานระยะ  6  เดือน  รอบเดือน ตุลาคม  (เดือน เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

เริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ   
 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. รายงานผลการดําเนินงานระยะ  6  เดือน 

 ครั้งท่ี 1  (ตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561)   

 ครั้งท่ี 2  (เมษายน  2561 – กันยายน  2561) 

 

สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ. 2561-2564)  และแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 

(พ.ศ. 2561-2564) ปรับปรุง เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2561   

 

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ. 2561-2564)  และแผนพัฒนาทองถิ่น

ส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) ปรับปรุง เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2561  เบิกจายงบประมาณไปแลว 

 3.1 รอบเดือน ตุลาคม  (เดือน เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป 2564 รวม โครงการที่

ไมได

ดําเนินการ 

โครงการ 

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
ยังไมถึงปงบประมาณ 

โครงการ 

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน 24 24 - - - - - - 24 24 - 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ

สังคม 

24 21 - - - - - - 24 21 3 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

1 - - - - - - - 1 - 1 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4 4 - - - - - - 4 4 - 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การเมืองการบริหารจัดการองคกร

ภายใตระบบธรรมาภิบาล 

20 19 - - - - - - 20 19 1 

รวม 73 68 - - - - - - 73 68 5 
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สวนท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการ 

4. การเบิกจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  2561 

 โครงการท่ีมีการเบิกจายและดําเนินโครงการแลว รวมโครงการ จํานวน 37  โครงการ เปนจํานวนเงิน 

6,613,540.-บาท  รายงานผลการดําเนินงานระยะ  6  เดือน รอบเดือน ตุลาคม  (เดือน เมษายน 2561 – 

กันยายน 2561)  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามแผน 

งบประมาณ 

ที่เบิกจายจริง 

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ 

วิธ ี

การจัดหา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

เร่ิมตน ส้ินสุด 

1 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย

นายแสงพัฒนา หมูที่ 1 

433,000 433,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง มี.ค. 61 เม.ย. 61 

2 โครงการปรับปรุงถนนสายหนอง

เคียน–เขต หมูที่ 4 ตําบลดอนตรอ 

หมูที่ 7 

140,000 140,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 เม.ย. 61 

3 โครงการปรับปรุงถนนสายคลอง

ใหมสุรินทรจากบานนายชิต-บาน

นายมวด หมูที่ 7 

118,000 118,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง พ.ค. 61 พ.ค. 61 

4 โครงการบุกเบิกถนนจากหนาบาน

นายเรียง แผเต็ม-ขอบเหมืองหัวปา 

หมูที่ 2 

317,000 317,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 61 ก.ค. 61 

5 โครงการปรับปรุงถนนขอบเหมืองที่

นายเสง-คลองแผว    หมูที่ 2 

232,000 232,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 61 ก.ค. 61 

6 โครงการปรับปรุงถนนจากสวน

ปาลมนางจิรา-สวนปาลมนางสุมาลี  

หมูที่ 6 

90,000 90,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง ก.ค. 61 ก.ค. 61 

7 โครงการปรับปรุงถนนฝงทิศเหนือ

จากนายบัณฑิต-นานายเสวก  หมูที่ 

6 

188,000 188,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง ก.ค. 61 ก.ค. 61 

8 โครงการปรับปรุงถนนซอยนาง

ยินดี-บานนายร่ิน  หมูที ่1 

61,000 61,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง ก.ค. 61 ก.ค. 61 

9 โครงการยกระดับถนนจากปาก

ทางเขาบานนายสวาท หมูที ่6 

146,000 146,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง ก.ค. 61 ก.ค. 61 

10 โครงการยกระดับถนนสายบาง

เหมื่อย  หมูที่ 1 

85,000 85,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง ก.ค. 61 ก.ค. 61 

11 

 

โครงการกอสรางถนน คสล. สาย

หนาอนามยับางมูลนากจากบาน

นายสุธรรม หนูแกว หมูที ่7 

214,000 

 

214,000 

 

กองชาง 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

ก.ย. 61 

 

ก.ย. 61 

 

12 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 5,954,400 2,779,600 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 ก.ย. 61 

13 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,977,600 919,200 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 ก.ย. 61 

14 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 48,000 17,000 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 ก.ย. 61 

15 อาหารเสริม(นม) 400,000 178,520 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 ก.ย. 61 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามแผน 

งบประมาณ 

ที่เบิกจายจริง 

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ 

วิธ ี

การจัดหา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

เร่ิมตน ส้ินสุด 

16 อาหารกลางวัน 800,000 388,000 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 ก.ย. 61 

17 โครงการชะเมารักษส่ิงแวดลอม 20,000 6,500 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ส.ค. 61 ก.ย. 61 

18 โครงการอนุรักษธรรมชาติและ

รักษาส่ิงแวดลอมเฉลิมพระเกียรติ 30,000 7,750 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.ค. 61 ก.ค. 61 

19 ศูนยฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการ

ตําบลชะเมา 100,000 6,800 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 ก.ย. 61 

20 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 120,000 39,900 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 เม.ย. 61 

21 อุดหนุน อบต. ปากแพรก โครงการ

สนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ อปท. 

อําเภอปากพนัง 

20,000 20,000 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.พ. 61 เม.ย. 61 

22 โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจาอยูหวัมหาวชิรลงกรณฯ 

5,000 5,000 สํานักปลัด อุดหนุนอําเภอ ก.ค. 61 ก.ค. 61 

23 โครงการจัดงานพระราชพธิีวันเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ ฯ 

5,000 5,000 สํานักปลัด อุดหนุนอําเภอ ส.ค. 61 ส.ค. 61 

24 โครงการจัดกิจกรรมแหหมรับงาน

ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 

5,000 5,000 สํานักปลัด อุดหนุนอําเภอ ส.ค. 61 ส.ค. 61 

25 โครงการปรับปรุงดูและระบบ

เว็บไซตเทศบาลตําบลชะเมา 

30,000 2,000 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง พ.ค. 61 พ.ค. 61 

26 โครงการสงเสริมกิจกรรมตานยา

เสพติด กิจกรรมอบรมและรณรงค

ตานยาเสพติด ประจําป 2561 

20,000 13,000 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ส.ค. 61 ส.ค. 61 

27 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณกีฬา 35,000 34,720 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ส.ค. 61 ส.ค. 61 

28 จัดซ้ือเกาอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว 8,400 8,370 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง พ.ค. 61 พ.ค. 61 

29 จัดซ้ือโตะพับเอนกประสงค จํานวน 

4 ตัว 

8,800 8,600 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง พ.ค. 61 พ.ค. 61 

30 จัดซ้ือโตะทํางาน  จํานวน 2 ตัว 10,000 9,800 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง พ.ค. 61 พ.ค. 61 

31 จัดซ้ือโตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด 8,500 8,500 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง พ.ค. 61 พ.ค. 61 

32 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก  

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 

เคร่ือง 

21,000 20,500 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.ค. 61 ก.ค. 61 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามแผน 

งบประมาณ 

ที่เบิกจายจริง 

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ 

วิธ ี

การจัดหา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

เร่ิมตน ส้ินสุด 

33 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแตงกาย      

เส้ือสะทอนแสง  จํานวน 10  ตัว 

20,000 3,000 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.ค. 61 ส.ค. 61 

34 จัดซ้ือแผงกั้นจราจร  และกรวย

จราจร  เพื่อใชในการต้ังจุดตรวจ 

30,000 10,000 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.ค. 61 ก.ค. 61 

35 จัดจางทําแผนทีภ่าษีขอบเขต

ปกครองของเทศบาลตําบล 

ชะเมา ตามโครงการจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

50,000 50,000 กองคลัง เฉพาะเจาะจง มี.ค. 61 เม.ย. 61 

36 จัดซ้ือเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว 5,600 5,580 กองคลัง เฉพาะเจาะจง พ.ค. 61 พ.ค. 61 

37 จัดซ้ือตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู 11,000 10,800 กองคลัง เฉพาะเจาะจง พ.ค. 61 พ.ค. 61 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 11,767,300 6,613,540  

 

 

5. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ที่ โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการเสร็จแลว อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจายไปแลว 

1. โครงการกอสรางระบบประปา

หมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญ      

บานคลองใหม  หมูที ่3 

 -  - 6,909,200  6,850,000 

 

 

6. โครงการท่ีมีการยกเลิก 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามแผน 

งบประมาณ 

ที่เบิกจายจริง 

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ 

วิธ ี

การจัดหา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

เร่ิมตน ส้ินสุด 

1 โครงการกิจกรรมงานวันเด็ก

แหงชาติ  ประจําป 2561 

100,000 - สํานักปลัด - - - 

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน 40,000 - สํานักปลัด - - - 

3 โครงการแขงขันกีฬา รัก

สามัคคี ปกปองสถาบัน

พระมหากษัตริย 

200,000 - สํานักปลัด - - - 

4 สงเสริมศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบล 

20,000 - สํานักปลัด - - - 

5 โครงการติดต้ังจุดบริการความ

ปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาล 

30,000 - สํานักปลัด - - - 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 390,000 -  
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7. โครงการท่ีมีการเพ่ิมเติม  

7.1 (รายการจายขาดเงินสะสม) 

ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตามแผน 

งบประมาณ 

ที่เบิกจายจริง 

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ 

วิธ ี

การจัดหา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

เร่ิมตน ส้ินสุด 

1 โครงการปรับปรุงถนนสายมิยา

ซาวาเกาะโพธิ ์ หมูที่ 2 

238,000 238,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 พ.ค. 61 

2 โครงการซอมแซมถนนสาย

ซอยเหมืองอําไพ-นานายสมนึก 

หมูที่ 1 

249,000 248,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 พ.ค. 61 

3 โครงการซอมแซมถนนสาย

ขอบเหมืองพระราชดําริจาก

บานนายเพือ่มจดหมอืง รพช. 

ม. 2 

99,000 99,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 พ.ค. 61 

4 โครงการซอมแซมถนนสาย

ขอบเหมืองพระราชดําริ   

หมูที่ 3 

87,000 87,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 พ.ค. 61 

5 โครงการซอมแซมถนนสาย

บานนายสวง-ส่ีแยกหวัเกาะ 

หมูที่ 7 

98,000 98,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 พ.ค. 61 

6 โครงการซอมแซมถนนสาย

เมืองแกว  หมูที่ 6 

40,000 40,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง พ.ค. 61 มิ.ย. 61 

7 โครงการซอมแซมถนนสายไกล

ปนเที่ยง-สวนปาลมนายชูศักด์ิ 

90,000 89,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง พ.ค. 61 มิ.ย. 61 

8 โครงการซอมแซมถนนสาย

ขอบคลองแผวบานทอนจาก 

(รวม 2 ฝง) หมูที่ 2 

99,000 99,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง พ.ค. 61 มิ.ย. 61 

9 โครงการซอมแซมถนนสาย

บานหนําหยอม-บานนายกอง 

หมูที่ 2 

94,000 94,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง พ.ค. 61 มิ.ย. 61 

10 โครงการขยายเขตระบบไฟฟา

ประปาหมูบาน บานคลองใหม 

หมูที่ 3 (จาย 50% หลัง) 

170,000 71,160 กองชาง เฉพาะเจาะจง มี.ค. 61 มิ.ย. 61 

11 โครงการขุดเจาะบอบาดาล  

บานคลองใหม หมูที่ 3 

332,000 330,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง ก.ค. 61 ก.ค. 61 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,596,000 1,493,160  
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 7.2 โครงการท่ีดําเนินการเพ่ิมเติม 

ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตามแผน 

งบประมาณ 

ที่เบิกจายจริง 

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ 

วิธ ี

การจัดหา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

เร่ิมตน ส้ินสุด 

1 จัดซ้ือวัสดุกอสราง (หินฝุน และหิน

ผานตะแกรง) ซอมแซมถนนจํานวน 5 

สาย  ดังนี้ 

1. ถนนสายคอสะพานบานนาย

มณฑล หลอนุย-นานางนวล คงจันทร 

หมูที่ 2    ต.ชะเมา 

2. ถนนสายขอบเหมืองมิยาซาวา   

หัวปา หมูที่ 2 

3. ถนนสายขอบเหมืองหัวปาจากโรง

สูบน้ํา-นานายชวย สุวรรณเหม  

หมูที่ 2 

4. ถนนสายสวนปาลมนางเครือวัลย-

เหมืองพระราชดําริ หมูที ่3 

5. ถนนสายหนาตลาดวัดลาว หมูที่ 6 

67,000 67,000 กองชาง เฉพาะเจาะจง ก.ย. 61 ก.ย. 61 

2 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภยั 40,000 27,550 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.ค. 61 ก.ค. 61 

3 จัดซ้ือถังขยะแยกประเภท   11,000 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง เม.ย. 61 เม.ย. 61 

4 จัดซ้ือถังขยะอินทรี   7,200 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง พ.ค. 61 พ.ค. 61 

5 โครงการเทศบาลตําบลชะเมา สวม

หมวกนิรภยั สรางวินัยจราจร 

ประจําป 2561 

  480 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ส.ค. 61 ส.ค. 61 

6 จัดซ้ือยาสามัญประจําบาน และตูยา   9,127 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ส.ค. 61 ก.ย. 61 

7 โครงการพนหมอกควันเพือ่กาํจัด

ยุงลาย (เงินนอกงบประมาณ) 

 สปสช. 13,500 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง พ.ค. 61 พ.ค. 61 

8 โครงการสวนบําบัดจากธรรมชาติสู

การบําบัดเพือ่ฟนฟูคนพกิาร คร้ังที่ 3 

(เงินนอกงบประมาณ) 

- จัดซ้ือดอกไมและวัสดุอุปกรณใน

การฝกอบรมโครงการสวนบําบัดจาก

ธรรมชาติสูการบําบัดเพื่อฟนฟูคน

พิการ คร้ังที่ 3 (เงินนอกงบประมาณ) 

งบพมจ.อนุมัติงบ 50,044 บาท 

40,000 33,844 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 61 มิ.ย. 61 

14,800 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 61 มิ.ย. 61 

 

 

 

 

 

48,644 

    

9 โครงการฝกการเคล่ือนไหวแบบญี่ปุน 

(โดสะโฮ) งบ พมจ. (เงินนอก

งบประมาณ) 

60,000 56,200 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.ค. 61 ก.ค. 61 

10 จัดซ้ือวัสดุกอสราง เพื่อซอมแซมที่อยู

อาศัยสําหรับผูพิการ จํานวน 21 หลัง  

งบ พมจ. 

420,000 420,000 สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.ย. 61 ก.ย. 61 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 677,044 660,701  
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 7.3 จายเงินกู 

ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตามแผน 

งบประมาณ 

ที่เบิกจายจริง 

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ 

วิธ ี

การจัดหา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

เร่ิมตน ส้ินสุด 

1 โครงการกอสรางอาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา  

(แหงใหม)  จากสํานกังาน

กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 

(สพม.)  ธนาคารออมสิน 

9,200,000 3,672,000 

(งวดที่ 1) 

สํานักปลัด เฉพาะเจาะจง ก.ย. 61 ก.ย. 61 

 

8. โครงการท่ีไดดําเนินการโอนเพ่ิมและตั้งรายการใหม  งบประมาณประจําป  พ.ศ. 2561 

ที่ โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบ 

ประมาณ 

ที่โอน 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 
หมายเหต ุดําเนินการ 

เสร็จแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

1 คาวัสดุกอสราง 

(กองชาง) 

/   100,000 - โอนลดมาจากคาใชจายในการ

แขงขันกีฬา รักสามัคคี ปกปอง

สถาบันพระมหากษัตริย 

2 คาใชจายโครงการจัดทาํ

แผนที่ภาษแีละทะเบียน

ทรัพยสิน (กองคลัง) 

 /  250,000 - โอนลดจากคาใชจายสําหรับการ

เลือกต้ัง ของ อปท. ตามที่ กกต. 

กําหนด 

3 คาวัสดุประเภท

วิทยาศาสตร หรือ

การแพทย 

(สํานักปลัด) 

/   10,000 - โอนลดมาจากแผนงานสังคม

สงเคราะหงานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห งบดําเนินงาน 

หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุกอสราง 

4 คาวัสดุไฟฟาและวิทย ุ

(กองชาง) 

/   30,000 - โอนลดมาจากแผนงานเคหะและ

ชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน หมวดคาวัสดุ 

ประเภทวัสดุกอสราง 

5 จายเปนเงินประโยชน

ตอบแทนอื่นเปนกรณี

พิเศษ (เงินรางวัล

ประจําป) (สํานักปลัด) 

 /  200,000 - โอนลดมาจากแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป หมวดคาใชสอย ประเภท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ   

6 จายเปนคาวัสดุ

สํานักงาน (สํานกัปลัด) 

/   30,000 - โอนลดมาจากแผนงานบริหารงาน

ทั่วไปหมวดคาใชสอย ประเภท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ  รายการ 3.2 คาใชจาย

สําหรับการเลือกต้ังของ อปท. 

ตามที่ กกต. กําหนด 
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ที่ โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบ 

ประมาณ 

ที่โอน 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 
หมายเหต ุดําเนินการ 

เสร็จแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

7 จายเปนเงินประโยชน

ตอบแทนอื่นเปนกรณี

พิเศษ (เงินรางวัล

ประจําป) (กองคลัง) 

 /  120,000 - โอนลดมาจากแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝายประจาํ) 

ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน   

8 จายเปนคาวัสดุ

คอมพิวเตอร (กองคลัง) 

/   50,000 - โอนลดมาจากแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด

คาตอบแทน ประเภทรายจายคา

เชาบาน  

9 จายเปนเงินประโยชน

ตอบแทนอื่นเปนกรณี

พิเศษ (เงินรางวัล

ประจําป) (กองชาง) 

 /  30,000 - โอนลดมาจากแผนงานเคหะและ

ชุมชน หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 

10 คาจางเหมาบริการทํา

การอยางใดอยางหนึ่ง 

(กองชาง) 

/   20,000 - โอนลดมาจากแผนงานเคหะและ

ชุมชน หมวดคาใชสอย ประเภท

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 

11 เพื่อจายเปนคาวัสดุ

กอสราง (กองชาง) 

/   30,000 - โอนลดมาจากแผนงานพาณิชย 

หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุ

วิทยาศาสตรการแพทย  

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 870,000   

 

สรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

 รวมการดําเนินการท้ังหมด 

 สรุปผลการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช      

ตามแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564)  และฉบับท่ี 1 ปรับปรุง  เพ่ิมเติม พ.ศ. 2561  รอบเดือน ตุลาคม  

(เดือน เมษายน 2561 – กันยายน 2561)  

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

จํานวน 

งบประมาณ 

ตามแผน (บาท) 

จํานวน

โครงการ

ทั้งสิ้น 

ตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

จํานวน

งบประมาณ 

ที่เบิกจายไป 

(บาท)  

จํานวน

โครงการ

ทั้งสิ้นที่

ดําเนินการ 

หมาย

เหต ุ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 54,186,900 100 10,434,160 24 
 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 24,193,000 43 4,950,121 21 
 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ              4,060,000 16 - - 
 

 
4. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
710,000 9 32,450 

4 

 

 
5. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

จัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 
12,151,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            22 834,580 

19 

 

 รวมท้ังสิ้น 95,301,200 190 16,251,311 68  
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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 และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานทุกๆ  6  เดือน  ปละ 2 ครั้ง  โดยเริ่ม

ตั้งแตสิ้นสุดโครงการ  เดือน ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลชะเมา 

2. รายงานผลการดําเนินงานระยะ  6  เดือน  (เดือน เมษายน  2561 – กันยายน  2561) 
   

สวนท่ี 3  ยุทธศาสตรและโครงการในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ี 

ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 

ท่ีไดปฏิบัต ิ
รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 100 24 12.60 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 43 21 4.80 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ              16 - 0 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 9 4 0.20 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจดัการองคกร 

ภายใตระบบธรรมาภบิาล 

36 19 3.60 

รวมจํานวนท้ังสิน้ 190 68 21.20 

 

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 2) พ.ศ.2559 ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ

ประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการ

ติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  

     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 30 (5)  

เทศบาลตําบลชะเมา จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณการใชจาย และผลการดําเนินงาน 

รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 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 
 

3. การวางแผน 

เทศบาลตําบลชะเมา  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)    

ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การ

จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี 

กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป ตอไป  
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เทศบาลตําบลชะเมา ไดประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2559  

แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564)  และฉบับท่ี 1 ปรับปรุง  เพ่ิมเติม พ.ศ. 2561  โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) จําแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังนี้   

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 2564 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1) ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

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

2) ยุทธศาสตรการ

พัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

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

3) ยุทธศาสตรการ

พัฒนาเศรษฐกิจ 

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

4) ยุทธศาสตรดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

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

5) ยุทธศาสตรดาน

การบริหารจัดการ

องคกรอยางมี

ประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล 

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

รวมจํานวนทั้งหมด 190 97,535,000 323 307,997,000 158 88,335,000 131 68,903,000 
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สวนท่ี 5 

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

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 2107     

ลงวันท่ี 2 กันยายน 2558 เรื่อง เรงรัดการนําเขาขอมูลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณานําเขาขอมูลในระบบ e-plan ไปใชในการติดตามและ

ประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 ขอ 29 (3) นั้น 

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกลาว เทศบาลตําบลชะเมา        

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา จึงดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชะเมา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดวยระบบ e-plan  
 

 

……………………………………. 
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