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ค าน า 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28๗ วรรค 3 บัญญัติให้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การ
ใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย จึงได้ก าหนดกลไกในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจ าปี เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาตลอดจนให้มีการปรับปรุง
วิธีการด าเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข 
เวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ 
 2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการใน 
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 3. เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน  ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดท าแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 
 4. เพ่ือต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนการด าเนินงาน ทั้งในด้านการบริหารและการพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลชะมาย 
  ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) เทศบาลต าบลชะมาย จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินงาน การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลชะมาย ต่อไป 
    
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย 
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สารบัญ 
เรื่อง            หน้า 
ส่วนที่ 1 

 แนวคิดเก่ียวกับการติดตามและประเมินผล       1 
 หลักการและเหตุผล          3 

ส่วนที่ 2 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา       6 

ส่วนที่ 3 
 แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 255๕ และแผนพัฒนาสามปี  9 

(พ.ศ. 255๕-255๗) องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
 แบบที่ 1 การก ากับการจัดการท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง    9 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   10 
 แบบที่ 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์     13 
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1๔ 

ในภาพรวม 
 การประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   14 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
 รายละเอียดการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     18 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ประจ าปี พ.ศ. 255๕ 
 การวางแผนพัฒนา          18 
 การจัดท างบประมาณ          20 
 การใช้จ่ายงบประมาณ         3๖ 
 ผลการด าเนินงาน          4๓ 
 ข้อแนะน า เสนอแนะในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา   7๒ 

ในรอบปีงบประมาณ 255๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การด าเนินการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผน  7๓       และ

ประเมินผลใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 ๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะ
มีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับระบบการติดตามและประเมินผลใน 
การวางแผน กระตุ้นให้ทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติให้ความส าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการก าหนด 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” และเป็นเครื่องมือที่ใช้ก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ ๓ 
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา ๗๘ (๓) กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นเองได้ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจังหวัดนั้น 
 หมวดที่ ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 “รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่” 
 “ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีอิสระในการก าหนด นโยบาย การบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้อง
ค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย” 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงาน
ได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
ระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอ านาจหน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การ
เพ่ือการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชน
อย่างทั่วถึง” 
 “ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย” 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท า งบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดว่า แผนพัฒนา หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 
 แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่



จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
 โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ 
 จึงกล่าวได้ว่า การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือองค์การบรรลุผลที่ปรารถนา 
 แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผล
การด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  
 ระบบติดตาม จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง 
ระบบประเมินผล ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
 ๑.๒ ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามถือเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ 
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ยอมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(Cost-Effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ, การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา, การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
 โดยส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิค
เชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ เสียค่าใช้จ่ายสูง และ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ใน
แต่ละโครงการ จะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการอาจใช้พนักงานเพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส  
หรือบางโครงการอาจใช้พนักงานจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธี
ติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 
 การประเมินผล เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมิน จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  



 อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) ที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย 
เชื่อถือได้ 
 ๑.๓ ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวาวระบบติดตาม จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน 
เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังมีระบบประเมินผลมาประเมินว่า เมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างใดก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดท า
แผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะท าให้ระบบ
ติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้ แต่หากแผนไม่เอ้ือต่อการติดตาม เช่นขาดความชัดเจน หรือมี
การปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ก็จะท าให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้ 
 ๑.๔ หลักการและเหตุผล 
 การน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255๖ – 255๘) สู่การกระบวนการของการแปลงแผนพัฒนาสามปี
ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ได้ด าเนินการตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรอบแนวทางคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบกับคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
 1) การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ มีการด าเนินการตามข้อก าหนดของระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 
โดยผู้บริหารท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติ แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบและใช้แผนพัฒนาสามปีเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และให้มีการจัดท าแผน
ด าเนินงานเพื่อให้มีการระบุช่วงระยะเวลาในการด าเนินการของแต่ละโครงการ กิจกรรมตามที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณด าเนินการ 
 2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้มีการก าหนดให้มีองค์กรที่ท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 
 
  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน กรรมการ 
 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน กรรมการ 
 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน กรรมการ 
 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน กรรมการ 



 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคน
หนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
  การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1) ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของ ทุกปีทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรจากอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้อ านาจในการ
ก าหนดแนวทางและวิธีการขั้นตอนในการประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการขั้นตอนการ
ประเมินไว้ ดังนี้ 
 4.1 จะท าการประเมินผลเมื่อมีการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยรวบรวมทั้งผลการด าเนินงาน
โครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น หลักฐาน/
แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผล ประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ บันทึกลงในระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-plan) 
 4.2 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ต่อคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา แล้วรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะผู้บริหาร และเสนอสภา คณะกรรมการ
พัฒนารับทราบ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป 
 การติดตามประเมินผลความพึงพอใจ 
 การประเมินผลจะด าเนินการ 3 วิธี คือ  
 วิธีการที่ ๑ จะใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  เพ่ือให้
ทราบผลการด าเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้างตามข้อเสนอแนะซึ่งจะด าเนินการ
กับทุกโครงการ  
 วิธีการที่ ๒ คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน ตามแบบที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นก าหนดให้ แบ่งเป็น2 แบบ คือ 
 1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
 2) ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  โดยให้คะแนน
ตั้งแต่1 ถึง 10 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพ้ืนที่ สรุปเป็นข้อมูลน าเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูล
ตัดสินใจก าหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการต่างๆ ต่อไป 
 วิธีการที่ ๓ จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและก าหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่ามี
การใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไหร่ในการประชุมทุกครั้ง 
 การก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามผลการด าเนินงาน จะด าเนินการประเมินผลแผนพัฒนาทุก ๖ เดือนของปีงบประมาณนั้น
จะมีการติดตามประเมินผล ๒ ครั้ง หรือขณะด าเนินการเพ่ือประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาก าหนด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และติดตามโครงการ



หลังแล้วเสร็จ เพ่ือสรุปผลส าเร็จของโครงการ ส่วนการประเมินผลการด าเนินการหลังสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้
ต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคม เพ่ือสรุปน าเสนอสภา คณะกรรมการพัฒนา และปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบ เพ่ือสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสตามหลักการบริหารกิจการที่ดีในที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  2 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และนโยบายการพัฒนา 
ของนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 

1 วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลชะมาย 
 

  มุ่งพัฒนาสู่   “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา   เศรษฐกิจพัฒนา ปลอดยาเสพติด คุณธรรมน าชีวิตสู่
สังคมพัฒนายั่งยืน” 
 

2 พันธกิจ 
เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมายในระยะ 5 ปี มุ่งสู่ วิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ เห็นควรก าหนด

พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลชะมาย ดังนี้ 
 พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน   และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
 พันธกิจที่  2  ปรับปรุงและพัฒนาด้านการสาธารณะสุข      ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 พันธกิจที่  3  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี   โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินในการ
วางแผนพัฒนาการตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการจัดการ 
 พันธกิจที่  4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 พันธกิจที่  5  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของแหล่งงานต่าง ๆ  และ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 พันธกิจที่  6   แก้ไขปัญหาความยากจนเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิต 
 พันธกิจที่  7   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  (แก้ไขฉบับที่ 13)  พ.ศ.2552  
 พันธกิจที่  8   ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลชะมายในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนา  
 โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น
การจราจรและผังเมืองรวม 
 
 
 
 
 

1.  จัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ในชุมชน  เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้บริการ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
2.  จัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร  ความเสมอภาคในการใช้
พ้ืนที่ถนนและพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืน 
3. จัดวางและจัดท าผังเมืองรวมเพ่ือด ารงรักษาเมือง
และ  บริเวณท่ีเกี่ยวข้องหรือชนบท   

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

ส านักปลัด,กองช่าง 
 

2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาคน
และสังคม 

1.  พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุม  
และตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม  
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ   

2. สนับสนุนและพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

3. อนุรักษ์  เผยแพร่  และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

4.  พัฒนาให้บริการด้านสวัสดิการสังคม  ปรับปรุง
การจัดระเบียบชุมชนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
5.  สนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนและครอบครัว 

6.  พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข 

7.  คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากอาหาร
การกิน 
8. พัฒนาสถานที่บริการด้านกีฬาและการจัดการ
กีฬาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาทางสังคม  และ
พัฒนาศักยภาพของคนในสังคม   

9. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาลงสู่โรงเรียนและชุมชน 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 

 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
 
 
 
 
 

1.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  และฝึกอาชีพ 

2.  ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 

4.  พัฒนาบริหารจัดการท่องเที่ยวของเทศบาล 

5.  สร้างแหล่งเรียนรู้ของเมือง เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ และภาคภูมิใจในงานของตนเอง
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

 
 

4.   ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริ ห า ร แล ะก า รจั ด ก า ร
องค์กร 
 

1.  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
งบประมาณ การติดตามประเมินผลเพ่ือให้ให้เกิด
ความโปร่งใส  และประสิทธิภาพในการท างาน 
2.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม  และระบบจูงใจในการท างาน 
3.  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือลดการท างานที่
ซ้ าซ้อน  และเพ่ิมความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้
มากขึ้น 
4.  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล ได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว     
5.  เพ่ิมประสิทธิภาพวิธีการท างาน 
6.  เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันฝ่ายพลเรือน 
7.  พัฒนาสถานที่  อุปกรณ์  และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการ 
8.  น าระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  (ONE  
STOP  SERVICE)  มาใช้ในหน่วยงาน 
9.  พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักใน
การให้บริการ  SERVICE  MIND 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

6 .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น
การเงินการคลัง 

1. จัดท าแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง  น า
แผนที่ภาษีมาจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง   
2. สร้างแรงจูงใจในการ   เสียภาษี  ประชาสัมพันธ์
และขอความร่วมมือจากผู้เสียภาษี 
3. จัดซื้อจัดจ้าง  มีการแข่ งขันอย่างเป็นธรรม  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
 

ค าแถลงนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 

นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง 
แถลงต่อ  สภาเทศบาลต าบลชะมาย 

วันที่  27  มีนาคม  2555 
 
 กราบเรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย  ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้มีหนังสือเลขที่  ลต.
(นศ)  0702/ว 948  ลงวันที่  9  มีนาคม  2555  แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็น  นายกเทศมนตรีต าบลชะ
มาย  ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  อ าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศ  ณ  วันที่  8  มีนาคม  2555  รับรองข้าฯ  นายประพัฒน์   รักษ์ศรีทอง  
เป็นนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ตั้งแต่วันที่  12  กุมภาพันธ์  2555  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  
10 (13)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง  พ.ศ.2550  และมาตรา 
95  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2545  ประกอบ  ข้อ 92  
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2546  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2549   
 กระผม  จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลชะมาย  เพ่ือให้การบริหารราชการในอ านาจหน้าที่
ของนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ได้บรรลุถึงภารกิจตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ต่อ  พ่ี  น้อง  ประชาชน และเพ่ือให้
เป็นไปตาม  ที่พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  (แก้ไขฉบับที่ 13)  พ.ศ.2552  ที่ก าหนดให้  
นายกเทศมนตรี  แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง  ก่อน
เข้ารับหน้าที่ 
 ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมายที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน 
 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา  ได้
ส่งผลท าให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ  จ าเป็นต้องสร้างปฏิกิริยาสนองตอบ
ต่อสภาวะโลกาภิวัตน์ และปัญหาการขาดประสิทธิผลของการบริหารราชการ  สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กระบวนทัศน์  รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน  ไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่  
(New  publ ic   administration  model)  ที่เรียกว่า  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  อันเป็นรูปแบบ
แนวทางในการบริหารจัดการงาน  ที่ได้มีการผสมผสานหลักการ  กรอบความคิดหลาย ๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน
ได้แก่  การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่  แนวคิดทางรัฐศาสตร์
ร่วมสมัย  และการด าเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน  และแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง  ซึ่งกระผมได้น ามาเป็นหลักในการ
บริหารราชการ  โดยมีหลักการ  ดังนี้ 



 1.แยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างบทบาทของข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า  โดยการ
แยกบทบาทจากกันอย่างชัดเจนระหว่างบทบาทของข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจ า  
ข้าราชการฝ่ายการเมืองจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร์หลักทางการบริหารให้ข้ารา ชการฝ่าย
ประจ าเป็นผู้น านโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.การเพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการเมืองในการท างานของ
ภาคราชการ  ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง  จัดให้มีกลไกเครื่องมือส าหรับปรับเปลี่ยนขยายตัวรูปแบบของ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างภาคราชการ  องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม  ให้เป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ในแนวนอน  โดยมีการเปิดให้ระบบองค์กรเอกชน  และภาคประชาสังคมเข้ามีบทบาทส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แทนองค์การภาคราชการมากขึ้นและมีการถ่วงดุลอ านาจ  มีการตรวจสอบการ
ท างาน  การใช้อ านาจขององค์การภาคราชการ 
 3.การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการมุ่งเน้น  กฎระเบียบมาเป็นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์  ปัจจัย
ทางด้านการเมือง  การบริหาร  อันได้แก่  การพัฒนาการของสังคม  การเมืองที่น าไปสู่การแยกบทบาทที่
ชัดเจนระหว่างข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า  ตามกรอบแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  (Good Governance) โดยให้ความส าคัญเรื่องการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ อันประกอบด้วยพัฒนาองค์การ การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ ตามแนวพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
 4.การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลให้เป็น
ระบบที่เปิดกว้าง  มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนา  ขีดสมรรถนะ  (Competency)  การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน และการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมีความ
ประพฤติท่ีเหมาะสมมีความเป็นกลางทางการเมืองในการคุ้มครองระบบคุณธรรม มีการเสริมพลังในการบริหาร
ก าลังคน และการเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายก าลังคนให้แก่ส่วนราชการที่เป็นหน่วยปฏิบัติ 
 5.การพัฒนาระบบงบประมาณ  มุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์  การจัดการงบประมาณ  ซึ่งเป็น
ระบบงานที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง  ในการบริหารราชการจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นการจัดการ
งบประมาณมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือจะได้สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน  ส่วนราชการ
สามารถตอบสนองปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว  โดยจะต้องมีการเสริมพลังให้แก่ส่วน
ราชการหน่วยปฏิบัติ  มีการพัฒนากระบวนการจัดสรร  ใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นทรัพยากรขององค์กรให้มี
ความโปร่ง ใส่และการแสดงภาระรับผิดชอบด้านผลงานอย่าง เป็นรูปธรรมเน้นความรับผิดชอบ  
(Accountability)  ของผู้บริหารต่อประชาชน กล่าวคือ ผู้บริหารจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนว่า
องค์กรได้ใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างไร โดยการแสดงถึงว่าได้มีผลงานอะไรบ้าง 
ได้ให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้าง ผลงานหรือบริการเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ต่อการท ามาหา
กินของประชาชนอย่างไรและองค์กรจะต้องสามารถอธิบายต่อประชาชนได้ว่ากิจกรรมที่ท าลงไปนั้น เป็นการใช้
เงินภาษีประชาชนอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลและคุ้มค่า 
 ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย  ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน 
 บัดนี้  กระผมได้ก าหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการภายใต้กรอบกฎหมายซึ่งเป็นแนวนโยบาย
ที่กระผมได้ให้ไว้ต่อพ่ีน้องประชาชนต าบลชะมาย  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ  พ่ี  น้อง  ประชาชน  



ท้องถิ่นจะพัฒนาได้อย่างถูกทิศทางคนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา  สาเหตุของปัญหาและ  
แนวทางแก้ไขพร้อมกับการ  ตรวจสอบ  ติดตาม  ผลการด าเนินงานขององค์กร 
 ตามที่  พ่ี  น้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย  ได้ให้ความไว้วางใจเลือกกระผมให้ด ารง
ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  เพ่ือน านโยบายที่ได้เสนอต่อประชาชนชาวเทศบาลต าบลชะมาย  สู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นโยบายของกระผมได้ก าหนดขึ้นโดย  ยึดมั่นในหลักการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550 และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ ก าหนดไว้ในกฎหมาย  กฎข้อบังคับ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ที่ ใช้ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลชะมาย  อันได้แก่  
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.2552  พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ประกอบกับกฎข้อบังคับ
ระเบียบปฏิบัติและหนังสือสั่งการ  จากทุกกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติภายใต้ แนวคิด “ประชาร่วมท า ผู้น าร่วมคิด พันธกิจคืองานพัฒนา” และยุทธศาสตร์”ชะมายมั่นคง 
อนาคตยั่งยืน” ดังต่อไปนี้ 
นโยบายหลัก 
 1.บริหารงบประมาณ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 2.บริหารจัดการ  การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยความประหยัด  โปร่งใส่  
ตรวจสอบได้และมีการติดตามประเมินผลเชิงระบบ 
 3.เน้นการบริการชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

4.จัดหาสถานที่ท่ีเป็นจุดศูนย์กลางเพ่ือก่อสร้างตลาดเทศบาลต าบลชะมาย 
5.จัดหาสถานที่เพ่ือก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 
6.จัดให้มีสายด่วนนายกเทศมนตรีเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนใน

เขตเทศบาลต าบลชะมาย 
7.เน้นบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนงานป้องกัน

โรค  การรักษาความสะอาดของถนนทางเดินหรือที่สาธารณะ  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การ
ดับเพลิง  การป้องกันน้ าท่วม  และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

8.ส่งเสริมการพัฒนา  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ  
9.ส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม 
1.พัฒนา  ปรับปรุง  และขยายระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลต าบลชะมาย  

เพ่ือให้ได้รับความสะดวกและเพียงพอในการบริการประชาชนอย่างท่ัวถึงและเพ่ือรองรับการลงทุนทางด้าน
เศรษฐกิจ 

2.จัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  มีความปลอดภัยในการสัญจรความเสมอภาคในการใช้พ้ืนที่
ถนน 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 

1.พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ขั้นพ้ืนฐาน 



2.ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬารวมทั้งการสร้างสุขภาพในชุมชนโรงเรียน 
3.ส่งเสริมและอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
4.ส่งเสริม  พัฒนาศักยภาพคนและครอบครัวทุกกลุ่มวัย  เช่น  เด็ก  เยาวชน  สตร ี ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ

และผู้ด้อยโอกาสในสังคมทุกประเภท 
5.ใช้แนวทางด้านกีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนและสังคมให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/

ชุมชน  รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน  และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  ให้เข้มแข็ง
เอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

6.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา  และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

1.แก้ไขปัญหาความยากจนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่ม
อาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 

2.ส่งเสริม  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  ขยายโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ 

3.พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ 

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

2.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและระบบจูงใจในการท างาน 
3.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน  ทั้งด้านความรู้  ความสามารถ  ทักษะและทัศนคติให้มี

จิตส านึกท่ีดี  สามารถให้บริการอ านวยความสะดวก  สนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
พ้ืนที่ได้อย่างเต็มท่ี 

4.บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดพ้ืนที่เป็นเป้าหมายและประชาชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ 

5.การบริการต่าง ๆ และการบริการสาธารณะ  เน้นความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ให้ประชาชน
เสียเวลาและลดค่าใช้จ่าย 
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1.พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลต าบลชะมายให้มีความ
พร้อมในการท างานอยู่เสมอ  ตลอดจนจัดให้มีแสงสว่างในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง 

2.ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

3.ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ชุมชน  ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 
4.โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม เพื่อรองรับปัญหาน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 
5.เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย 
6.ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะให้น้อยลง 



7.ดูแลรักษาและพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.ส่งเสริม  พัฒนาด้านบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมายมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น 

2.บูรณาการงานด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลชะมาย 

3.ส่งเสริม  พัฒนา  ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 1.การจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรทั้งอัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรอบอัตราก าลังพนักงาน
จ้างโดยยึดหลักวางคนให้เหมาะสมกับงานหรือ  (Put  the  right  man  on  the  right  job) 
 2.การสื่อสารและน าวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรทั้งหมดในองค์กรทราบ เพ่ือให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
 3.จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานและการก าหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการให้รางวัล ตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ 
 4.การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดก าลังใจแก่พนักงานนอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์แล้ว  จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  การพัฒนาเพ่ิมพูนขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที ่
 5.การให้อ านาจในการตัดสินใจ  กระจายอ านาจให้การตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ  ส่งเสริมให้
พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคคล
ที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ 
 ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย  ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ที่เคารพทุกท่าน 
 นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลชะมาย  ไปแล้วนั้น  ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนชาวเทศบาลต าบลชะมาย  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อ  
จัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามที่กฎหมายก าหนด
ทุกประการ 
 ล าพังตัวกระผมหรือคณะผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถบันดาลให้นโยบายที่กระผม  ได้แถลงไว้
ต่อสภาอันทรงเกียรติในวันนี้ประสบความส าเร็จลุล่วงได้อย่างแน่นอนหากไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายนิติ
บัญญัติ  คือ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย  ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันอยู่  ณ  ที่นี้  ซึ่งท่านทั้งหลาย
ได้รับฉันทานุมัติจากพ่ีน้องประชาชนแต่ละเขตเลือกตั้งให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพ่ือออกเทศบัญญัติและผลักดัน
งบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา  กระผมเชื่อเหลือเกินว่าการที่พ่ีน้องประชาชนเลื อกท่าน
ทั้งหลาย  และเลือกกระผมเข้ามาท าหน้าที่ในฐานะตัวแทนในครั้งนี้  จะเป็นเครื่องยืนยันได้  เป็นอย่างดีว่า  เรา
มีนโยบายและเป้าหมายในการท างานที่ตรงกัน 



 สุดท้ายนี้  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารของกระผม  จะได้รับ
การสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน  เป็นอย่างดีในการที่แปลงนโยบาย  ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์
ผลสูงสุด  นั่นคือ  ประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลชะมายทุกคน 
        ขอบคุณครับ 
           ประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง 
        นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2556 

และแผนพัฒนาสามปี (2556 – 2558) เทศบาลต าบลชะมาย 
แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

ประเด็นการประเมิน มีการ 
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ 
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น √  
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

√  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น √  
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

√  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ √  
 



แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลชะมาย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 
ยุทธศาสตร์ 

 
ปีท่ี 1 พ.ศ. 2556 ปีท่ี 2 พ.ศ. 2557 ปีท่ี 3 พ.ศ. 2558 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบ 
ประมาณ 

 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบ 
ประมาณ 

 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจราจรและผังเมืองรวม 

117 59,451,925 104 70,619,865 112 15,615,225 333 145,687,015 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 69 9,410,000 60 9,210,000 60 9,210,000 189 26,180,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

15 7,095,000 14 3,495,000 14 3,495,000 43 14,085,000 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
องค์กร 

35 19,063,000 26 5,893,000 26 5,513,000 87 30,469,000 

5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

25 18,310,000 15 6,990,000 12 4,190,000 31 26,990,000 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง 7 520,000 7 520,000 7 520,000 21 1,560,000 

รวม 268 113,849,925 226 96,727,865 231 38,543,225 704 244,971,015 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจราจร และผังเมืองรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  งบตามเทศบัญญัติ   งบที่ด าเนินการ  
 จ านวน
โครงการ  

 จ านวน
โครงการ  

       ทั้งหมด   ที่ด าเนินการ  
1.ส านักปลัด             145,000.00              101,500.00               2.00              1.00  
2.กองคลัง  −   −   −   −  
3.กองสาธารณสุข  −   −   −   −  
4.กองช่าง         26,666,400.00           12,207,078.92             30.00             20.00  
5.งบกลาง  −   −   −   −  
6.เงินอุดหนุน  −            2,959,000.00               2.00              2.00  
รวม        26,811,400.00          15,267,578.92             34.00            23.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  งบตามเทศบัญญัติ   งบที่ด าเนินการ  

 จ านวน
โครงการ  

 จ านวน
โครงการ  

       ทั้งหมด   ที่ด าเนินการ  
1.ส านักปลัด          8,804,200.00            5,775,164.79             41.00             26.00  
2.กองคลัง  −   −   −   −  
3.กองสาธารณสุข             720,000.00              657,180.00               3.00    
4.กองช่าง             700,000.00              484,800.00               1.00              1.00  
5.งบกลาง  −   −   −   −  
6.เงินอุดหนุน  −           12,915,512.00               7.00              7.00  
รวม        10,224,200.00          19,832,656.79             52.00            34.00  
ยุทธศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  งบตามเทศบัญญัติ   งบที่ด าเนินการ  

 จ านวน
โครงการ  

 จ านวน
โครงการ  

       ทั้งหมด   ที่ด าเนินการ  
1.ส านักปลัด          1,900,000.00              651,400.00             11.00              4.00  
2.กองคลัง  −   −   −   −  
3.กองสาธารณสุข  −   −   −   −  
4.กองช่าง  −   −   −   −  
5.งบกลาง  −   −   −   −  
6.เงินอุดหนุน  −   −   −   −  
รวม 1,900,000.00                       651,400.00             11.00              4.00  



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการบรหิาร และการจัดการองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  งบตามเทศบัญญัติ   งบที่ด าเนินการ  
 จ านวน
โครงการ  

 จ านวน
โครงการ  

       ทั้งหมด   ที่ด าเนินการ  
1.ส านักปลัด          6,778,600.00            2,259,875.00             28.00             17.00  
2.กองคลัง             160,000.00                87,900.00               5.00              3.00  
3.กองสาธารณสุข             420,100.00              374,070.00               5.00              5.00  
4.กองช่าง          6,573,000.00            4,913,900.00               7.00              5.00  
5.งบกลาง          2,128,500.00            1,879,357.60               5.00              4.00  
6.เงินอุดหนุน  −                65,700.00               1.00              1.00  

รวม        16,060,200.00  
          

9,580,802.60             51.00            35.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  งบตามเทศบัญญัติ   งบที่ด าเนินการ  
 จ านวน
โครงการ  

 จ านวน
โครงการ  

       ทั้งหมด   ที่ด าเนินการ  
1.ส านักปลัด          4,287,500.00            1,609,820.00               2.00              2.00  
2.กองคลัง  −   −   −   −  
3.กองสาธารณสุข          5,772,500.00            5,523,000.00               6.00              4.00  
4.กองช่าง              50,000.00                13,780.00               1.00              1.00  
5.งบกลาง  −   −   −   −  
6.เงินอุดหนุน  −   −   −   −  

รวม        10,110,000.00  
          

7,146,600.00               9.00              7.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  งบตามเทศบัญญัติ   งบที่ด าเนินการ  

 จ านวน
โครงการ  

 จ านวน
โครงการ  

       ทั้งหมด   ที่ด าเนนิการ  
1.ส านักปลัด  −   −   −   −  
2.กองคลัง             150,000.00                43,560.00               1.00              1.00  
3.กองสาธารณสุข  −   −   −   −  
4.กองช่าง  −   −   −   −  
5.งบกลาง  −   −   −   −  
6.เงินอุดหนุน  −   −   −   −  
รวม            150,000.00                43,560.00               1.00              1.00  



 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตาม 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการตาม

เทศบัญญัติ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
งบประมาณที่ใช้ใน

การด าเนินการ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การจราจร และผัง
เมือง 

34 26,811,400.00 23 15,267,578.92 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 52 10,224,200.00 34 19,832,656.79 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 11 1,900,000.00 4 651,400.00 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์การ 51 16,060,200.00 35 9,580,802.60 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

9 10,110,000.00 7 7,146,600.00 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง 1 150,000.00 1 43,560.00 
รวม 158 65,255,800.00 104 52,522,598.31 

สรุป 1 
1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 158 โครงการคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ 
2 จ านวนโครงการที่มีการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 104 โครงการ คิดเป็นร้อยละ65.082 
สรุป 2 
1 จ านวนงบประมาณทีไ่ดม้ีการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเดน็ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 652555800 บาท คิดเป็นร้อย
เปอร์เซ็นต ์
2 จ านวนงบประมาณทีไ่ดม้ีการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้ังสิ้น 52522598.31 
บาท คิดเป็นร้อยละ 80.49 
สรุป 3 
1 จ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)ฌฉพาะที่บรรจุอยู่ในปี 2556 ทั้งสิ้น 268 โครงการ คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ 
2 จ านวนโครงการที่น าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 158 โครงการ คิดเป็น ร้อย
ละ 58.95 



 
สรุป แยกตามหลักการจ าแนกงบประมาณ 

งบ 
 

%งบอนุมัติ 
 

งบประมาณที่อนุมัต ิ
 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 
 

%การเบิกจ่าย 
 

งบคงเหลือที่ไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

 

 งบบุคลากร   19.00   18,415,080.00   15,326,817.00   83.23   3,088,263.00   งบประมาณคงเหลือ
จากการด าเนินการ
ตาม    งบประมาณ    
คิดเป็นร้อยละ  
 

 งบด าเนินการ   25.75   24,955,900.00   14,545,944.56   58.29   10,409,955.44  

 งบลงทุน   44.99   43,600,200.00   24,394,826.57   55.95   19,205,373.43  

 งบเงินอุดหนุน   4.94   4,788,600.00   3,399,005.92   70.98   1,389,594.08  

 งบรายจ่ายอื่น   0.21   200,000.00   -     -     200,000.00  

 งบกลาง   5.11   4,956,700.00   2,104,562.66   42.46   2,852,137.34  

 รวม   100.00   96,916,480.00   59,771,156.71   61.67   37,145,323.29   38.33  

 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น  16,027,512.00    

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น   15,940,212.00     

 ส่งคืนจังหวัด(งบกลาง)     87,300.00     

 รวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ประจ าปีงบประมาณ 2556 (59,771,156.71+15,940,212.00) =75,711,368.71    

 สรุป        

 1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 96,916,480 บาท คิดเป็ฯ ร้อยเปอรเ์ซ็นต์   

 2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ท้ังสิ้น 75,711,368.71 คิดป็นร้อยละ 78.12 (คิดรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ)  

 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ทั้งสิ้น 59,771,156.71 คิดเป็นร้อยละ 61.67  
 
 



 

สรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลต าบลชะมาย ประจ าปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณที่ได้รับการ
อุดหนุน 

งบประมาณที่มีการเบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานการจราจรและผังเมือง 

๑โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพิศอุทิศ สวน
ไม้สัก หมู่ที่ ๔ 

1,459,000.00 1,459,000.00 หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

  ๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท ์     ติ
กคอนกรีตสายวังหีบ หมู่ท่ี ๕ 

1,500,000.00 1,500,000.00 หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ๑ ค่าจ้างพนักงานจ้าง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 601,800.00 601,800.00 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 

  ๒ ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. (วัสดุการศึกษา) 220,000.00 220,000.00 หมวดค่าวสัด ุ

  ๓ เบี้ยยังชีพผู้พิการ 743,000.00 743,000.00 หมวดงบกลาง 

  ๔ เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ 11,940,212.00 11,085,900.00 หมวดงบกลาง 

  ๕ ประกันสังคม 24,612.00 24,612.00 หมวดงบกลาง 

  ๖ ศูนย์พัฒนาครอบครัว 34,200.00 34,200.00 หมวดค่าใช้สอย 

  ๗ โครงการแก้ปัญหายาเสพติด 206,000.00 206,000.00 หมวดค่าใช้สอย 

๔. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารและการ
จัดการองค์การ 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ๓ ชุด 65,700.00 65,700.00 หมวดค่าครุภณัฑ ์

รวม ๑๐ โครงการ 16,794,524.00 15,940,212.00   

 
 
 
 
 



 รายจ่ายงบกลาง 

 งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบกลาง 

 งบท่ีอนุมัติ งบท่ีเบิกจ่าย งบท่ีอนุมัติ งบท่ีเบิกจ่าย งบท่ีอนุมัติ งบท่ีเบิกจ่าย งบท่ีอนุมัติ งบท่ีเบิกจ่าย งบท่ีอนุมัติ งบท่ีอนุมัติ งบท่ีเบิกจ่าย 

ส านัก
ปลัด 

  
10,540,400.00  

    
8,862,559.00  

  
15,452,800.00  

    
9,655,000.69  

    
5,926,100.00  

    
1,981,070.00  

    
3,089,200.00  

    
2,928,000.00  

                      
-    

                      
-    

                      
-    

กองคลัง     
2,706,000.00  

    
2,063,489.00  

    
1,641,200.00  

    
1,107,073.05  

         
20,000.00  

         
20,000.00  

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

กองสาธา
ฯ 

    
1,918,000.00  

    
2,015,700.00  

    
5,675,900.00  

    
2,317,010.00  

    
5,820,100.00  

    
5,586,693.57  

       
300,000.00  

       
255,180.00  

                      
-    

                      
-    

                      
-    

กองช่าง     
3,250,680.00  

    
2,385,069.00  

    
2,186,000.00  

    
1,466,860.82  

  
31,834,000.00  

  
16,807,063.00  

    
1,399,400.00  

       
215,825.92  

       
200,000.00  

                      
-    

                      
-    

งบกลาง                       
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

    
4,956,700.00  

    
2,104,562.66  

    
18,415,080.00  

  
15,326,817.00  

  
24,955,900.00  

  
14,545,944.56  

  
43,600,200.00  

  
24,394,826.57  

    
4,788,600.00  

    
3,399,005.92  

       
200,000.00  

    
4,956,700.00  

    
2,104,562.66  

 
 
 
 
 



 

19% 

26% 
45% 

5% 

0% 

5% 

แผนภูมแิสดง 
งบประมาณทีอ่นุมตัิ 

งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน งบกลาง 

26% 

24% 

41% 

6% 

0% 

3% 

แผนภูมแิสดง 
งบประมาณทีเ่บิกจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน งบกลาง 
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนด าเนินงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ  

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การจราจรและผังเมืองรวม 

 

1 ถังน้ า ขนาด 3,000 ลิตร รายได้จัดเก็บเอง 130,000 101,500 ส านักปลดั  

2 ถังน้ า ขนาด 200 ลิตร รายได้จัดเก็บเอง 15,000 - ส านักปลดั  

3 ตีเส้นจราจรถนนสายทุ่งสง-ทุ่งใหญ่  หมู่
ที่ 8   

รายได้จัดเก็บเอง 

 

216,000 213,000 กองช่าง  

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

-ถนนสายหนองเหรยีง-หนองหงสห์มู่ที ่6 

- ถนนสายสุรจิต หมู่ที่ 6    

- ถนนสายซอยประดู-่สนามกีฬาชนโค  
หมู่ที่ 1 

- ถนนสายเขากลาย-หนองแสงหมูท่ี่ 3 

รายได้จัดเก็บเอง 1,399,400 215,825.92 กองช่าง  

5 จัดซื้อเครื่องตดัพื้นคอนกรีต  พร้อม
เครื่องยนต์ และใบตัด จ านวน 1 เครื่อง  

รายได้จัดเก็บเอง 30,000 - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากราคาเครือ่งตัดพื้นคอนกรีต
สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว ้
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6 ก่อสร้างรางระบายน้ าริมถนนสายรุ่ง
เมือง หมู่ที่ 1 

รายได้จัดเก็บเอง 926,000 - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากขอสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับพัฒนา  อปท.กรณี
เร่งด่วน แต่ไม่รับการจัดสรรงบประมาณ 

7 ปรับปรุงถนนสายซอยประดิษฐ์เงนิ  หมู่
ที่ 1   

รายได้จัดเก็บเอง 217,000 210,000 กองช่าง  

8 ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายสมโชค  
แก้วเกิด  หมู่ที่ 1   

รายได้จัดเก็บเอง 161,000 160,000 กองช่าง   

9 ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนานอก  หมู่
ที่ 2   

 

รายได้จัดเก็บเอง 368,000 - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณลา่ช้าจึงไม่
สามารถด าเนินงานตามแผนท่ีตั้งไว้ได้           จึงน า
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ใน งบประมาณปี 2557 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การจราจรและผังเมืองรวม 

10 ก่อสร้างรางระบายน้ าริมถนนสายกรุง
แสง  หมู่ที่ 2    

รายได้จัดเก็บเอง 1,937,000 - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณลา่ช้าจึง
ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนท่ีตัง้ไว้ได้ จึงน า
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบญัญัติ 
งบประมาณปี 2557 
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 11 ปรับปรุงถนนสายเขากลาย-ห้วยขัน หมู่
ที่ 3 

รายได้จัดเก็บเอง 2,772,000 - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณลา่ช้าจึง
ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนท่ีตัง้ไว้ได้ จึงน า
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบญัญัติ 
งบประมาณปี 2557 

 

12 ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาคถนนสาย
ซอยเขากลาย 4 หมู่ที่  3  

 

รายได้จัดเก็บเอง 103,000 95,765 กองช่าง  

13 ปรับปรุงถนนสายซอยประดู-่ห้วยขัน 
ซอย 3  หมู่ที่ 4    

 

รายได้จัดเก็บเอง 845,000 845,000 กองช่าง  

14 ขยายเขตประปาถนนสาย ป.ศลิาชัย-
คลองมะไฟ  หมู่ที่ 4   

 

รายได้จัดเก็บเอง 317,000 297,460 กองช่าง  

15 ขยายเขตประปาถนนสายบ้านวังรวย-ท่า
ไฟใต้  หมู่ท่ี 4   

รายได้จัดเก็บเอง 879,000 823,000 กองช่าง  

16 ปรับปรุงถนนสายซอยวังหีบ 7  หมู่ที่ 5    รายได้จัดเก็บเอง 423,000 - กองช่าง ได้ด าเนินการแล้ว เนื่องจากได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับพัฒนา 
อปท. 
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ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การจราจรและผังเมืองรวม 

 

17 ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายพรม  
ทองค าชุม (อ้ันอุทิศ)  

หมู่ที่  5  

รายได้จัดเก็บเอง 345,000 - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณลา่ช้าจึง
ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนท่ีตัง้ไว้ได้ จึงน า
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบญัญัติ 
งบประมาณปี 2557 

18 ขยายเขตประปาสายสวนเกษตร (วังหีบ
ซอย 5)  หมู่ที่ 5  

รายได้จัดเก็บเอง 275,000. 255,000 กองช่าง  

19 ปรับปรุงถนนสายต้นแค – วังหีบ 2  
หมู่ที่ 5  ปรับปรุงโดยลาดยางทับผิว
จราจรเดิม (0verlay)   แบบ Asphaltic  
Concrete   

รายได้จัดเก็บเอง 1,046,000 - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณลา่ช้าจึง

ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนท่ีตัง้ไว้ได้ จึงน า
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบญัญัติ 

งบประมาณปี 2557 

20 ปรับปรุงถนนสายซอยอิ้ววังโส  หมู่ที่  6     รายได้จัดเก็บเอง 84,000 84,000 กองช่าง  

21 ปรับปรุงถนนสายซอยนาค าทวด 3 หมู่
ที่  6   

รายได้จัดเก็บเอง 648,000 - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณลา่ช้าจึง

ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนท่ีตัง้ไว้ได้ จึงน า
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ งบประมาณปี2557 

22 ค่าก่อสร้างถนนรอบส านักงานเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 851,000 - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณลา่ช้าจึง
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ต าบลชะมาย หมู่ที่ 6   ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนท่ีตัง้ไว้ได้ จึงน า
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบญัญัติ 

งบประมาณปี 2557 

23 ปรับปรุงถนนสายเข้าส านักงานเทศบาล
ต าบลชะมาย หมู่ที่ 6  

รายได้จัดเก็บเอง 2,964,000 2,964,000 กองช่าง  

24 ขยายเขตประปาเข้าส านักงานเทศบาล
ต าบลชะมาย  หมู่ที่ 6  

รายได้จัดเก็บเอง 319,000 299,028 กองช่าง  

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การจราจรและผังเมืองรวม 

 

25 ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนางสายใจ  
สุวรรณน้อย  หมู่ที่  6      

รายได้จัดเก็บเอง 467,000 464,000 กองช่าง  

26 ปรับปรุงถนนสายบ้านหมวดรัตน์  หมู่ที่ 7     รายได้จัดเก็บเอง 278,000 275,500 กองช่าง  

27 ปรับปรุงถนนซอยนายเหรก  ทองย้อย   
หมู่ที่ 7    

รายได้จัดเก็บเอง 294,000 292,000 กองช่าง  

28 ปรับปรุงถนนสายบ้านเจริญ  เจรญิพงศ์ 
หมู่ที่ 7   

รายได้จัดเก็บเอง 149,000 147,000 กองช่าง  

29 วางท่อระบายน้ ารมิถนนสายทุ่งสง-นา
บอน (ช่วง จาก ทม. ทุ่งสง - หน้าซอย

รายได้จัดเก็บเอง 2,205,000 2,200,000 กองช่าง  
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รักเกียรติ์) หมู่ที่ 7   

30 ปรับปรุงถนนสายซอยหมู่บา้นสุมติรา  
หมู่ที่ 7  

รายได้จัดเก็บเอง 2,441,000 

 

- กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณลา่ช้าจึง
ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนท่ีตัง้ไว้ได้ จึงน า
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบญัญัติ 
งบประมาณปี 2557 

31 ปรับปรุงถนนสายซอยนาแฝด  หมู่ที่ 8  
ปรับปรุงโดยลาดยางทับผิวจราจรเดิม 
(0verlay)   

รายได้จัดเก็บเอง 1,435,000 - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก
ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณลา่ช้าจึง
ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนท่ีตัง้ไว้ได้ จึงน า
โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบญัญัติ 
งบประมาณปี 2557 

32 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตวัยูหน้า
เขาตาเล่ง-เทศบาลเมืองทุ่งสง หมูท่ี่ 8  

รายได้จัดเก็บเอง 2,272,000 2,265,000 กองช่าง  

33 ก่อสร้างถนนลาดยางสายพิศอุทิศ สวน
ไม่สัก หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน - 1,459,000 กองช่าง  

34 ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic 
คอนกรีต สายวังหีบ หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน - 1,500,000 กองช่าง  

 

 

 

 



 

31 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

 

1 จัดงาน  5   ธันวามหาราช  

(วันพ่อ)แห่งชาติ 

รายได้จัดเก็บเอง 120,000 113,850 ส านักปลดั  

2 จัดงาน 12 สิงหามหาราชินี  (วันแม่)  รายได้จัดเก็บเอง 120,000 27,020 ส านักปลดั  

3 จัดงานประเพณีชักพระ รายได้จัดเก็บเอง 

 

120,000 100,000 ส านักปลดั  

4 จัดพิธีวันผู้สูงอายุและวันกตญัญู  รายได้จัดเก็บเอง 150,000 122,000 ส านักปลดั  

5 โครงการจดังานวันเด็ก รายได้จัดเก็บเอง 190,000 190,000 ส านักปลดั  

6 โครงการท าบญุตักบาตรวันข้ึน 

ปีใหม่ 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000 15,200 ส านักปลดั  

7 งานประเพณีท้องถิ่นและรัฐพิธีอ่ืน ๆ 
ของหมู่บ้านในอ านาจของเทศบาลและ
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก 

รายได้จัดเก็บเอง 130,000 20,490 ส านักปลดั  
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8 โครงการพัฒนากิจกรรมกีฬาต่าง ๆ  
ให้มีความหลากหลายและจูงใจทุก
กลุ่ม และทุกวัยรวมถึงผูด้้อยโอกาสให้
มีการเล่นกีฬามากขึ้น 

รายได้จัดเก็บเอง 400,000 155,250 ส านักปลดั  

9 โครงการแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์   รายได้จัดเก็บเอง 10,000 - ส านักปลดั ด าเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดงบกลาง 

10 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 - ส านักปลดั ด าเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดเงิน 

อุดหนุนส่วนราชการ 

11 โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต รายได้จัดเก็บเอง 900,000 809,500 ส านักปลดั  

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

 

12 โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร รายได้จัดเก็บเอง 50,000 - ส านักปลดั  

13 โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่ม/องค์กรต าบลชะมาย 

รายได้จัดเก็บเอง 70,000 - ส านักปลดั ด าเนนิการรวมกับโครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่
พัฒนาสตร ี

14 โครงการแจกยิ้มอิ่มธรรม รายได้จัดเก็บเอง 100,000 8,875 ส านักปลดั  

15 โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน  รายได้จัดเก็บเอง 60,000 58,900 ส านักปลดั  



 

33 
 

 

16 โครงการอบรมคณุภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชนและประชาชน   

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 - ส านักปลดั ด าเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากเงนิอุดหนุนเฉพาะ
กิจ (สนง.พัฒนาสังคมฯ) จึงไมไ่ดด้ าเนินการอบรม
อาชีพเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของงบประมาณ 

17 โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนต าบลชะมาย 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000 - ส านักปลดั ด าเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (สนง.พัฒนาสังคมฯ) 

18 โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลชะมาย 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 - ส านักปลดั ด าเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (สนง.พัฒนาสังคมฯ) 

19 โครงการฝึกอบรมทัศศึกษาดูงาน รายได้จัดเก็บเอง 450,000 271,600 ส านักปลดั  

20 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบลชะมายหลังใหม่  
จ านวน  19  เครื่อง 

รายได้จัดเก็บเอง 700,000 484,800 ส านักปลดั  

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

21 โครงการปกป้องสถาบันชาต ิ รายได้จัดเก็บเอง 30,000 - ส านักปลดั เป็นโครงการที่ตั้งรองรับตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว1224 
แต่เนื่องจากจังหวัดไม่ได้แจ้งให้ด าเนินการจึงไม่ได้
เบิกจ่ายงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

 

22 โครงการจดัหาอาหารเสริม(นม) ให้กับ
โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก 

รายได้จัดเก็บเอง 1,800,000 1,466,291.79 ส านักปลดั  

23 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา รายได้จัดเก็บเอง 90,000 88,088 ส านักปลดั  

24 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณส์ าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลชะมาย 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 - ส านักปลดั  

25 การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ
อ าเภอทุ่งสง 

รายได้จัดเก็บเอง 25,000 25,000 ส านักปลดั  

26 อุดหนุนโครงการจัดงานเดือนสิบ รายได้จัดเก็บเอง 

 

15,000 15,000 ส านักปลดั  

27 อุดหนุนโครงการประเพณีแหผ่้าขึน้ธาตุ  รายได้จัดเก็บเอง 5,000 4,000 ส านักปลดั  

28 การจัดงานรัฐพิธี รายได้จัดเก็บเอง 7,000 7,000 ส านักปลดั  

29 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล
ชะมาย 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000 20,000 ส านักปลดั  

30 อุดหนุนสมาคมคนตาบอดทุ่งสง รายได้จัดเก็บเอง 50,000 50,000 ส านักปลดั  

31 โครงการส่งเสริมมูลนิธิด้านสาธารณะกศุล รายได้จัดเก็บเอง 50,000 50,000 ส านักปลดั  

32 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนในโรงเรยีนบ้านหนองหว้า 

รายได้จัดเก็บเอง 96,000 - ส านักปลดั โรงเรียนบ้านหนองหว้าไมไ่ด้แจ้งความประสงค์จะใช้เงิน 
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33 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนในโรงเรยีนวัดเขากลาย 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 50,000 ส านักปลดั  

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

 

34 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนในโรงเรยีนวัดวังหีบ 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000 40,000 ส านักปลดั  

35 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อ
จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวดัเขากลาย   

รายได้จัดเก็บเอง 343,200 343200 ส านักปลดั  

36 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนวดัวังหีบ 

รายได้จัดเก็บเอง 252,200 243,100 ส านักปลดั  

37 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า 

รายได้จัดเก็บเอง 1,450,800 1,450,800 ส านักปลดั  

38 จัดจ้างท ารั้วตะแกรงเหล็กส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะมาย 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 - ส านักปลดั  

39 โครงการอบรม  อสม. รายได้จัดเก็บเอง 300,000 255,180 กอง
สาธารณสุข 

 

40 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง   รายได้จัดเก็บเอง 170,000 152,000 กอง  
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 สาธารณสุข 

41 โครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียน
และผูด้้อยโอกาส 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000 - ส านักปลดั โรงเรียน ไมได้แจ้งความประสงค์จะใช้เงิน 

42 โครงการจ่ายเป็นเงินยังชีพผูสู้งอายุ ที่
อยู่ในเทศบาลต าบลชะมาย 

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000 - ส านักปลัด ด าเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจแล้ว 

43 โครงการจ่ายเป็นเงินยังชีพคนพิการ ที่
อยู่ในเทศบาลต าบลชะมาย 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 - ส านักปลดั ด าเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจแล้ว 

44 โครงการจ่ายเป็นเงินยังชีพคนผู้ป่วย
เอดส์ ท่ีอยู่ในเทศบาลต าบลชะมาย 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000 30,000 ส านักปลดั  

45 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลชะมาย (สปสช.) 

รายได้จัดเก็บเอง 250,000 250,000 กอง
สาธารณสุข 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

 

46 ค่าจ้างพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก เงินอุดหนุน - 601,800 ส านักปลดั  

47 ศูนย์พัฒนาครอบครัว เงินอุดหนุน - 34,200 ส านักปลดั  

48 โครงการแก้ปญัหายาเสพตดิ เงินอุดหนุน - 206,000 ส านักปลดั  

49 ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์เด็กเล็ก เงินอุดหนุน - 220,000 ส านักปลดั  
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และวัสดุการศึกษา 

50 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุน 100,000 

 

 

 

743,000 ส านักปลดั  

51 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุน 1,000,000 

 

 

 

11,085,900 ส านักปลดั  

52 ประกันสังคม เงินอุดหนุน 550,000 24,612 ส านักปลดั  
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

 

1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ รายได้จัดเก็บเอง 30,000 - ส านักปลดั ตั้งงบประมาณไวเ้พื่อรองรับหน่วยงานขอรับ
สนับสนุน แตไ่มม่ีองค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน ขอรับ
การสนับสนุนจึงไมไ่ดด้ าเนินการ 

2 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจ าต าบล 

 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 31,500 ส านักปลดั  

3 โครงการอบรมให้ความรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 - ส านักปลดั ด าเนินการแล้วชุมชนเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
ส่วนราชการโดยอุดหนุนให้แก ่ร.ร.บ้านหนองหว้าใน
การด าเนินการ 

 

4 โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ
ประชาชน 

รายได้จัดเก็บเอง 250,000 - ส านักปลดั ด าเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเอกชน โดย
เทศบาลได้อุดหนุนให้กลุ่มอาชีพไปแล้ว จึงไม่ต้อง
เบิกจ่ายงบประมาณในการส่งเสรมิและฝึกอาชีพ
ประชาชนอีก 
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5 โครงการจดัตั้งกลุม่ท ายางแผ่น
คุณภาพด ี

รายได้จัดเก็บเอง 150,000 - ส านักปลดั ในปี 2556 ยังไม่มีการจดัตั้งกลุม่ท ายางแผ่นคณุภาพดี
และไม่มีการด าเนินงานจึงไม่จ าเปน็ต้องเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

 

6 โครงการเศรษฐกิจชุมชน รายได้จัดเก็บเอง 700,000 - ส านักปลดั อยู่ในระหว่างด าเนินการตดิตามเรง่รัด ช าระหนี้จากผู้
กู้ยืม จึงไมไ่ด้จ่ายคืนให้อ าเภอ ในปี 2556 

7 โครงการพัฒนากลุ่มเครื่องจักรกลรถ
แทรกเตอร ์

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 50,000 ส านักปลดั  

8 โครงการพัฒนากลุ่มเลี้ยงนกกระทา รายได้จัดเก็บเอง 50,000 - ส านักปลดั อยู่ในระหว่างด าเนินการ ปี 2557 เนื่องจาก ปี 
2556 ประสบอุทกภัยท าให้นกกะทาตาย 

9 โครงการพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีบ้าน
เขากลาย 

 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 50,000 ส านักปลดั  

10 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่พัฒนา
สตร ี

รายได้จัดเก็บเอง 500,000 499,900 ส านักปลดั  

11 อุดหนุนให้กับศูนย์บริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอ าเภอทุ่งสง  

รายได้จัดเก็บเอง 20,000  

20,000 

ส านักปลดั  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร 

และการจัดการองค์กร 

 

1 โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างส านักปลัด 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 125,580 

 

ส านักปลดั  

2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
อาสาสมัคร 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 29,000 ส านักปลดั  

3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. รายได้จัดเก็บเอง 50,000 12,800 ส านักปลดั  

4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานการแพทย์ฉกุเฉิน รายได้จัดเก็บเอง 100,000 194,950 ส านักปลดั  

5 โครงการจดัท าแผนพัฒนาต าบล รายได้จัดเก็บเอง 30,000 29,610 ส านักปลดั  

6 ค่าใช้จ่ายในการนิทรรศการ กิจกรรม
และการประชุมต่างๆ 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 8,860 ส านักปลดั  

7 โครงการทต.ชะมายพบประชาชน รายได้จัดเก็บเอง 300,000 215,725 ส านักปลดั  

8 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น FR ๒๔ ช่ัวโมง 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 - ส านักปลดั  
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9 โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ 

รายได้จัดเก็บเอง 250,000 - ส านักปลดั  

10 โครงการเผยแพร่ข่าวสารศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับต าบลและระดบัอ าเภอ 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000 10,000 ส านักปลดั  

11 จัดซื้อโตะ๊และเก้าอ้ีท างาน ระดับ 1-2  รายได้จัดเก็บเอง 19,500 3,450 ส านักปลดั  

12 จัดซื้อโตะ๊และเก้าอ้ีท างาน ระดับ 3-6 
จ านวน 3  ชุด 

รายได้จัดเก็บเอง 15,600 10,000 ส านักปลดั  

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร 

และการจัดการองค์กร 

 

13 จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนจ านวน 12  ตู้   รายได้จัดเก็บเอง 42,000 14,000 ส านักปลดั  

14 จัดซื้อเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ จ านวน  5 ตัว   รายได้จัดเก็บเอง 9,000 - ส านักปลดั  

15 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา  จ านวน  
2  ตัว 

รายได้จัดเก็บเอง 54,000 - ส านักปลดั  

16 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในส านักงาน  
จ านวน  5  ตัว   

รายได้จัดเก็บเอง 175,000 - ส านักปลดั  

17 จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์  จ านวน  5  ตัว รายได้จัดเก็บเอง 18,500 - ส านักปลดั  
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18 จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดจิิตอล จ านวน  1 กล้อง   รายได้จัดเก็บเอง 10,000 - ส านักปลดั  

19 จัดซื้อกล้องวงจรปิด จ านวน  3  ชุด รายได้จัดเก็บเอง 

 

90,000 90,000 ส านักปลดั  

20 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง    รายได้จัดเก็บเอง 5,500 5,500 

 

ส านักปลดั  

20 จัดซื้อถังต้มไฟฟ้า จ านวน  1  ถัง   รายได้จัดเก็บเอง 17,000 - ส านักปลดั  

21 จัดซื้อคูลเลอร์น้ า จ านวน  1  ถัง  รายได้จัดเก็บเอง 5,500 - ส านักปลดั  

22 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า แบบ
อเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ  
จ านวน 1 คัน 

รายได้จัดเก็บเอง 3,500,000 - 

 

ส านักปลดั ก าลังด าเนินการ ในปี 2557 

23 จัดซื้อรถโดยยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ท่ี
นั่ง  จ านวน  1  คัน 

รายได้จัดเก็บเอง 1,310,000 1,300,000 ส านักปลดั  

24 จัดซื้อป้ายหยดุตรวจ จ านวน  6  ชุด รายได้จัดเก็บเอง 81,000 80,400 ส านักปลดั  

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร 

และการจัดการองค์กร 

 

25 จัดซื้อกระจกโค้ง จ านวน  10  ชุด รายได้จัดเก็บเอง 170,000 120,000 ส านักปลดั  

26 จัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า  
จ านวน  1  เครื่อง    

รายได้จัดเก็บเอง 11,000 10,000 ส านักปลดั  

27 โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างกองคลัง 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000 - กองคลัง ไม่มีการปฏิบตัิงานล่วงเวลา 

28 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายได้จัดเก็บเอง 80,000 67,900 กองคลัง  

29  ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ทส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในส านักงานท่ียังไม่ได้
ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต    

รายได้จัดเก็บเอง 30,000 - กองคลัง น างบประมาณไปใช้โครงการที่มีความเร่งด่วน 

30 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.)  ขนาด  
2  บาน  จ านวน  2  ตู้ 

รายได้จัดเก็บเอง 13,000 13,000 กองคลัง  

31 ครุภณัฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก) รายได้จัดเก็บเอง 7,000 7,000 กองคลัง  

32 โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างกองสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 350,000 305,620 กอง
สาธารณสุข 

 

33 จัดซื้อโตะ๊และเก้าอ้ีท างาน ระดับ1 – 2 
จ านวน  1  ชุด 

รายได้จัดเก็บเอง 3,900 2,950 กอง
สาธารณสุข 
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34 จัดซื้อโตะ๊และเก้าอ้ีท างาน ระดับ 3 –6 
จ านวน  1  ชุด 

รายได้จัดเก็บเอง 5,200 5,000 กอง
สาธารณสุข 

 

35 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  4 ฟุต  จ านวน 1ตู้ รายได้จัดเก็บเอง 3,500 3,500 กอง
สาธารณสุข 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร 

และการจัดการองค์กร 

 

36 จัดซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์
จ านวน  1  คัน   

รายได้จัดเก็บเอง 57,500 57,000 กอง
สาธารณสุข 

 

37 โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างกองช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000 55,300 กองช่าง  

39 ครุภณัฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศ) รายได้จัดเก็บเอง 700,000 484,800 กองช่าง  

40 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร สองบานพับ  
จ านวน  1  ตู้ 

รายได้จัดเก็บเอง 17,000 13,800 กองช่าง  

41 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน 
กระบะเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก   
จ านวน  1  คัน 

รายได้จัดเก็บเอง 1,200,000 - 

 

กองช่าง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจากสว่นกลางและรายได้
อื่นๆไดร้ับงบประมาณล่าช้าจึงไม่สามารถด าเนินงาน
ตามแผนทีต่ั้งไว้ได้  
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42 ซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  
แบบ กระบะเทท้าย จ านวน 1 คัน 

รายได้จัดเก็บเอง 1,980,000 1,950,000 กองช่าง  

43 ถมดินปรับพื้นท่ีบรเิวณอาคารส านกังาน
เทศบาลต าบลชะมาย   

 

รายได้จัดเก็บเอง 2,416,000 2,410,000 กองช่าง  

44 ค่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีไมเ่กี่ยวกับครภุณัฑ ์
หรือสิ่งก่อสรา้ง 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000 - กองช่าง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 ไม่มีโครงการที่จะต้อง
จ้างท่ีปรึกษาส าหรับงานออกแบบเพื่อให้ได้แบบแปลน
และรายละเอียดโครงการต่างๆ แต่จะตั้งงบประมาณ
ดังกล่าวไว้ในเทศบญัญัตฯิทุกปี เพือ่มีเหตุจ าเป็น 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร 

และการจัดการองค์กร 

 

45 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม รายได้จัดเก็บเอง 550,000 504,386 งบกลาง  

46 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
พนักงานเทศบาลต าบลชะมาย 

 

รายได้จัดเก็บเอง 1,098,500 1,098,329.60 งบกลาง  

47 โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

รายได้จัดเก็บเอง 350,000 181,110 งบกลาง  
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48 ค่าบ ารุงสมาชิกรายปสีมาคมสันนบิาต
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000 - งบกลาง  

49 เงินช่วยค่าท าศพ รายได้จัดเก็บเอง 100,000 29,850 งบกลาง  

50 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโตะ๊ 3 ชุด เงินอุดหนุน - 65,700 ส านักปลดั  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่  5 

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

 

1 จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ จ านวน 5 เครื่อง   รายได้จัดเก็บเอง 47,500 47,500 ส านักปลดั  

2 ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาพ่น
สารเคมี ท าความสะอาด) 

รายได้จัดเก็บเอง 4,240,000 1,562,320 ส านักปลดั  

3 โครงการบรูณาการเพื่อจดัการขยะอย่าง
ยั่งยืน   

รายได้จัดเก็บเอง 110,000 - กอง
สาธารณสุข 

ปีงบประมาณ 2556 อยู่ระหว่างการเสนอขอรบั
งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม และอยูร่ะหว่างการขอเข้าร่วม
โครงการ LA21ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดย
จะด าเนินการในปี พ.ศ.2557 จึงไม่เบิกจ่ายจากงบ
เทศบาล 

4 โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน   รายได้จัดเก็บเอง 20,000 - กอง
สาธารณสุข 

ปีงบประมาณ 2556 อยู่ระหว่างการเสนอขอรบั
งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม และอยูร่ะหว่างการขอเข้าร่วม
โครงการ LA21ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดย
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จะด าเนินการในปี พ.ศ. 2557 

5 จัดซื้อถังขยะ  จ านวน  200 ใบ รายได้จัดเก็บเอง 362,500 248,000 กอง
สาธารณสุข 

 

6 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6  ตัน 
6 ล้อ  จ านวน  1  คัน 

รายได้จัดเก็บเอง 2,000,000 1,995,000 กอง
สาธารณสุข 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่  5 

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

 

7 จัดซื้อถังบรรจุขยะที่ใช้ร่วมกับรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถัง             
คอนเทนเนอร์ จ านวน  6  ถัง 

รายได้จัดเก็บเอง 780,000 780,000 กอง
สาธารณสุข 

ไม่สามารถก่อหนีผู้กพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ 2556  

8 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 4  ตัน 6 
ล้อ  จ านวน  1  คัน (แบบยกภาชนะ
รองรับขยะมลูฝอย) 

รายได้จัดเก็บเอง 2,500,000 2,500,000 กอง
สาธารณสุข 

ไม่สามารถก่อ   หนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ 2556  

9 ค่าดูแลรักษาท่ีสาธารณะ รายได้จัดเก็บเอง 50,000 13,780 กองช่าง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ที ่

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง 

 

1 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000 43,560 กองคลัง  
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                                         การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 
 ( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 
 ล าดับ

ที่  รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

  รายจ่ายงบกลาง       

 
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 3,488,700.00 2,063,965.70 1,424,734.30 

๑ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 550,000.00 504,386.00 
 

๒ ค่าช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 200.00 140.10 
 

๓ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนกังานเทศบาลต าบลชะมาย 1,098,500.00 1,098,329.60 
 

๔ เงินรางวลัค่าปรับจราจร 20,000.00 - 
 

๕ ทุนการศึกษาส าหรับเด็กนกัเรียนและผูด้อ้ยโอกาส 30,000.00 - 
 

๖ ค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษาหรือพฒันาองคค์วามรู้ของพนกังาน 350,000.00 181,110.00 
 

 
ค่าเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ คนพกิาร และผู้ป่วยเอดส์ 

   
๗ เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 1,000,000.00 - 

 
๘ เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ 100,000.00 - 

 
๙ เบ้ียยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ 60,000.00 30,000.00 

 
๑๐ เงินสมทบระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ิน 250,000.00 250,000.00 

 
๑๑ ค่าบ ารุงสมาชิกรายปีสมาคมสันนิบาตเทศบาลจงัหวดันครศรีธรรมราช 30,000.00 - 

 

 
ประเภทเงินช่วยค่าท าศพ 
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๑๒ เงินช่วยค่าท าศพ 100,000.00 29,850.00 70,150.00 

 
ประเภทเงินส ารองจ่าย 

   
๑๓ ประเภทเงินส ารองจ่าย 1,368,000.00 10,746.96 1,357,253.04 

 
รวม 4,956,700.00 2,104,562.66 2,852,137.34 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่  รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

  ส านักปลดั       

 
งบบุคลากร 10,540,400.00 8,862,559.00 1,677,841.00 

  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า       
๑ ประเภทเงินเดือนพนกังานเทศบาลต าบลชะมาย 3,613,680.00 2,768,309.00 

 
๒ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ 200,000.00 232,451.00 

 
๓ ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 176,400.00 134,400.00 

 
๔ ประเภทค่าจา้งประจ า 140,000.00 143,470.00 

 
๕ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ 25,000.00 34,099.00 

 
๖ ประเภทค่าตอบแทนผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 1,085,760.00 1,085,760.00 

 
๗ ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการและท่ีปรึกษาของผูบ้ริหาร 207,360.00 207,360.00 
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๘ ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก เลขานุการสภาฯ 1,555,200.00 1,555,200.00 
 

 
หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 

   
๙ ประเภทเงินเดือนพนกังานจา้ง 2,380,000.00 1,628,447.00 

 
๑๐ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจา้ง 1,157,000.00 1,073,063.00 

 

 
งบด าเนินงาน 15,452,800.00 9,655,000.69 5,797,799.31 

 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   

 
หมวดค่าตอบแทน 691,800.00 685,964.00 5,836.00 

๑๑ ประเภทเบ้ียประชุม 20,000.00 1,625.00 
 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

๑๒ ประเภทค่าเช่าบา้น 181,800.00 134,000.00 
 

๑๓ ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 150,000.00 148,884.00 
 

๑๔ ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000.00 39,125.00 
 

๑๕ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 100,000.00 125,580.00 
 

๑๖ ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการและอาสาสมคัร 50,000.00 29,000.00 
 

๑๗ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานของสมาชิก อปพร. 50,000.00 12,800.00 
 

๑๘ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานการแพทยฉุ์กเฉิน 100,000.00 194,950.00 
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หมวดค่าใช้สอย 9,156,000.00 5,052,738.00 4,103,262.00 

 
ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 

   
๑๙ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 150,000.00 136,400.00 

 
๒๐ ค่าวารสาร 50,000.00 14,000.00 

 
๒๑ ค่าโฆษณาเผยแพร่ 400,000.00 101,570.00 

 
๒๒ ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนพฒันาต าบล 30,000.00 29,610.00 

 

 
ค่าจ้างเหมาบริการ 

   
๒๓ ค่าจา้งเหมาบริการ 200,000.00 137,317.00 

 
๒๔ ค่าจา้งเหมาบริการ 1,500,000.00 1,320,325.00 

 

 
ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ 

   

 
ค่ารับรอง 

   
๒๕ ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 50,000.00 30,048.00 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

๒๖ ค่าใชจ่้ายในการจดันิทรรศการ กิจกรรมและการประชุมต่างๆ 50,000.00 8,860.00 
 

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพธีิ ศาสนาและงานประเพณปีระจ าปี 

   
๒๗ กิจกรรม ๕ ธนัวามหาราช 120,000.00 113,850.00 
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๒๘ กิจกรรม ๑๒ สิงหามหาราชินี 120,000.00 27,020.00 
 

๒๙ การจดังานประเพณีชกัพระ 120,000.00 100,000.00 
 

๓๐ การจดักิจกรรมวนัผูสู้งอายุ 150,000.00 122,000.00 
 

๓๑ การจดักิจกรรมวนัเด็ก 190,000.00 190,000.00 
 

๓๒ งานลอยกระทงประจ าปี 300,000.00 300,000.00 
 

๓๓ การจดังานท าบุญตกับาตรในวนัส าคญัหรืองานประจ าปีของทอ้งถ่ิน 30,000.00 15,200.00 
 

๓๔ 
งานประเพณีทอ้งถ่ินและรัฐพิธีอ่ืนๆของหมู่บา้นในอ านาจของเทศบาลและ

กิจกรรมศูนยเ์ด็กเล็ก 
130,000.00 20,490.00 

 

๓๕ ค่าใชจ่้ายโครงการเทศบาลต าบลชะมายพบประชาชน 300,000.00 215,745.00 
 

๓๖ ค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬา 400,000.00 155,250.00 
 

๓๗ ค่าใชจ่้ายโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 30,000.00 - 
 

๓๘ ค่าใชจ่้ายตามโครงการแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ 10,000.00 - 
 

๓๙ ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 50,000.00 - 
 

๔๐ 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสู้งอาย ุคนพิการ

ผูป่้วยเอดส์ 
900,000.00 809,500.00 

 

     
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 
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ที่ 

๔๑ สนบัสนุนการด าเนินงานศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยเีกษตรประจ าต าบล 50,000.00 31,500.00 
 

๔๒ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 50,000.00 - 
 

๔๓ ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร 50,000.00 - 
 

๔๔ โครงการตามยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่ม/องคก์รต าบลชะมาย 70,000.00 - 
 

๔๕ ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ FR ๒๔ ชัว่โมง 50,000.00 - 
 

๔๖ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั อปพร. 250,000.00 65,700.00 
 

๔๗ โครงการแจกยิม้อ่ิมธรรม 100,000.00 8,875.00 
 

๔๘ โครงการเขา้ค่ายเด็กและเยาวชน 60,000.00 58,900.00 
 

๔๙ โครงการอบรมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและประชาชน 100,000.00 - 
 

๕๐ โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพใหป้ระชาชน 250,000.00 - 
 

๕๑ โครงการจดัตั้งกลุ่มท ายางแผน่คุณภาพดี 150,000.00 - 
 

๕๒ โครงการสานสัมพนัธ์สายใยครอบครัว 40,000.00 - 
 

๕๓ โครงการส่งเสริมพฒันาเด็กและเยาวชน 50,000.00 - 
 

๕๔ ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน 450,000.00 271,600.00 
 

๕๕ โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 700,000.00 594,166.00 
 

 
ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวด

อืน่ๆ    

๕๖ ค่าเดินทางไปราชการ 200,000.00 65,442.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

๕๗ ค่าพวงมาลา 1,000.00 1,000.00 
 

๕๘ ค่าสินไหมทดแทนตามกฏหมาย 25,000.00 - 
 

๕๙ โครงการปกป้องสถาบนัชาติ 30,000.00 - 
 

๖๐ โครงการพฒันาระบบการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ 250,000.00 - 
 

๖๑ ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 50,000.00 - 
 

๖๒ โครงการเศรษฐกิจชุมชน 700,000.00 - 
 

 
ประเภทรายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 

   
๖๓ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นและครุภณัฑ(์วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท) 200,000.00 108,370.00 

 

 
หมวดค่าวสัดุ 4,600,000.00 3,198,882.35 1,401,117.65 

๖๔ ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,000,000.00 1,355,744.56 
 

๖๕ ประเภทวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 100,000.00 38,400.00 
 

๖๖ ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000.00 - 
 

๖๗ ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000.00 5,150.00 
 

๖๘ ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ 100,000.00 62,340.00 
 

๖๙ ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 1,800,000.00 1,466,291.79 
 



 

57 
 

๗๐ ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว 80,000.00 59,859.00 
 

๗๑ ประเภทวสัดุกีฬา 90,000.00 88,088.00 
 

๗๒ ประเภทวสัดุก่อสร้าง 100,000.00 5,180.00 
 

๗๓ ประเภทวสัดุส านกังาน 100,000.00 98,932.00 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

๗๔ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 50,000.00 - 
 

๗๕ วสัดุอ่ืนๆ 50,000.00 18,897.00 
 

 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,005,000.00 717,416.34 287,583.66 

๗๖ ค่าไฟฟ้า 500,000.00 517,048.05 
 

๗๗ ค่าน ้าประปา 150,000.00 65,168.07 
 

๗๘ ค่าโทรศพัท ์ 150,000.00 124,985.22 
 

๗๙ ค่าบริการรระบบการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 50,000.00 7,000.00 
 

๘๐ ค่าไปรษณีย ์ 5,000.00 - 
 

๘๑ ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม 150,000.00 3,215.00 
 

 
งบเงินอุดหนุน 3,089,200.00 2,928,000.00 161,200.00 

 
หมวดเงินอุดหนุน 
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ประเภทอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ 

   

 
อุดหนุนอ าเภอทุ่งสง 

   
๘๒ การจดังานเทศกาลประเพณีชกัพระอ าเภอทุ่งสง 25,000.00 25,000.00 

 
๘๓ การจดังานประเพณีเดือนสิบ 15,000.00 15,000.00 

 
๘๔ งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผา้ข้ึนธาตุ 5,000.00 4,000.00 

 
๘๕ การจดังานรัฐพิธี 7,000.00 7,000.00 

 

 
อุดหนุนกลุ่มอาชีพในเขตต าบลชะมาย 

   
๘๖ กลุ่มเคร่ืองจกัรกลรถแทร็กเตอร์ 50,000.00 50,000.00 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

๘๗ กลุ่มเล้ียงนกกระทา 50,000.00 - 
 

๘๘ กลุ่มพฒันาสตรีบา้นเขากลาย 50,000.00 50,000.00 
 

๘๙ อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรีต าบลชะมาย 500,000.00 499,900.00 
 

๙๐ อุดหนุนการเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) 20,000.00 20,000.00 
 

๙๑ อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลชะมาย 20,000.00 20,000.00 
 

๙๒ อุดหนุนสมาคมคนตาบอดทุ่งสง 50,000.00 50,000.00 
 

๙๓ อุดหนุนมูลนิธิเจา้ เฮง เซ (ศาลเจา้ ๑๐๘-๑๐๙ ทุ่งสง) 50,000.00 50,000.00 
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ประเภทสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

   

 
อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนในเขตต าบลชะมาย 

   
๙๔ โรงเรียนบา้นหนองหวา้ 96,000.00 - 

 
๙๕ โรงเรียนวดัวงัหีบ 40,000.00 40,000.00 

 
๙๖ โรงเรียนวดัเขากลาย 50,000.00 50,000.00 

 

 
ค่าอาหารกลางวนันักเรียน 

   
๙๗ โรงเรียนวดัเขากลาย 343,200.00 343,200.00 

 
๙๘ โรงงเรียนวดัวงัหีบ 252,200.00 243,100.00 

 
๙๙ โรงเรียนบา้นหนองหวา้ 1,450,800.00 1,450,800.00 

 

 
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
๑๐๐ อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน 15,000.00 10,000.00 

 

     
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

 
งบลงทุน 5,926,100.00 1,981,070.00 3,945,030.00 

 
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 

   

 
ค่าครุภัณฑ์ 5,926,100.00 1,981,070.00 
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ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   
๑๐๑ โตะ๊และเกา้อ้ีท างานระดบั ๑-๒ 19,500.00 3,450.00 

 
๑๐๒ โตะ๊และเกา้อ้ีท างานระดบั ๓-๖ 15,600.00 10,000.00 

 
๑๐๓ ตูเ้หลก้บานเล่ือน 42,000.00 14,000.00 

 
๑๐๔ ถงัน ้าขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร 130,000.00 101,500.00 

 
๑๐๕ ถงัน ้าขนาด ๒๐๐ ลิตร 15,000.00 - 

 
๑๐๖ เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์ 9,000.00 - 

 

 
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

   
๑๐๗ คอมพิวเตอร์แบบพกพา 54,000.00 - 

 
๑๐๘ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 175,000.00 - 

 
๑๐๙ เคร่ืองพิมพ ์ 18,500.00 - 

 

 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

   
๑๑๐ กลอ้งถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 10,000.00 - 

 
๑๑๑ กลอ้งวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 90,000.00 90,000.00 

 

 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 

   
๑๑๒ เคร่ืองบนัทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์ 5,500.00 5,500.00 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 
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ที่ 

 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

   
๑๑๓ เคร่ืองตดัหญา้ 47,500.00 47,500.00 

 
๑๑๔ ถงัตม้น ้าไฟฟ้า 17,000.00 - 

 
๑๑๕ คูลเลอร์น ้า 5,500.00 - 

 

 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

   
๑๑๖ รถบรรทุก 3,500,000.00 - 

 
๑๑๗ รถยนตส่์วนกลาง 1,310,000.00 1,300,000.00 

 

 
ครุภัณฑ์อืน่ 

   
๑๑๘ ป้ายหยดุตรวจ 81,000.00 80,400.00 

 
๑๑๙ ร้ัวเหล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 100,000.00 - 

 
๑๒๐ กระจกโคง้ 170,000.00 120,000.00 

 

 
ครุภัณฑ์การเกษตร 

   
๑๒๑ เคร่ืองสูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้า 11,000.00 10,000.00 

 

 
ประเภทรายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 

   
๑๒๒ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นและครุภณัฑ(์วงเงินเกิน ๕,๐๐๐บาท) 100,000.00 198,720.00 

 

 
รวม 35,008,500.00 23,426,629.69 11,581,870.31 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

 
กองคลงั 

   

 
งบบุคลากร 2,706,000.00 2,063,489.00 642,511.00 

 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

   
1 ประเภทเงินเดือนพนกังานเทศบาลต าบลชะมาย 1,710,000.00 1,164,384.00 

 
2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆและเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราว 150,000.00 103,685.00 

 
3 ประเภทค่าจา้งประจ า 151,000.00 143,470.00 

 
4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆและเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราว 8,000.00 3,950.00 

 

 
หมวดรายจ่ายค่าจ้างช่ัวคราว 

   
5 ประเภทเงินเดือนพนกังานจา้ง 510,000.00 489,120.00 

 
6 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆและเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราว 177,000.00 158,880.00 

 

 
งบด าเนินการ 1,641,200.00 1,107,073.05 534,126.95 

 
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   

 
หมวดค่าตอบแทน 922,000.00 819,638.00 102,362.00 

7 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 700,000.00 674,543.00 
 

8 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000.00 17,745.00 
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9 ประเภทค่าเช่าบา้น 72,000.00 59,450.00 
 

10 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 30,000.00 - 
 

11 ประเภทเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจา้ง 80,000.00 67,900.00 
 

     
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

 
หมวดค่าใช้สอย 434,000.00 79,730.00 354,270.00 

 
ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการรับรองและพธีิการ 

   
12 ประเภทค่ารับรอง 24,000.00 - 

 

 
ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 

   
13 ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 60,000.00 32,300.00 

 
14 ประเภทค่าโฆษณาเผยแพร่ 40,000.00 1,470.00 

 
15 ประเภทค่าติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค 30,000.00 - 

 
16 ประเภทค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสิ์น 150,000.00 43,560.00 

 
17 ประเภทค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์น 60,000.00 2,400.00 

 
18 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 70,000.00 - 

 

 
หมวดค่าวสัดุ 245,200.00 184,804.05 60,395.95 
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ประเภทวสัดุส านักงาน 

   
19 ค่าแบบพิมพ ์ 40,000.00 27,496.05 

 
20 วสัดุส านกังาน 100,000.00 89,208.00 

 
21 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ 63,200.00 68,100.00 

 
22 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000.00 - 

 
23 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 12,000.00 - 

 

     
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

 
หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค 40,000.00 22,901.00 17,099.00 

24 ประเภทค่าไปรษณีย ์ 40,000.00 22,901.00 
 

 
งบลงทุน 20,000.00 20,000.00 - 

 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 

   

 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 20,000.00 20,000.00 - 

25 ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน(ตูเ้หล็ก) 13,000.00 13,000.00 
 

26 ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน(ตูเ้หล็ก) 7,000.00 7,000.00 
 

 
รวม 4,367,200.00 3,190,562.05 1,176,637.95 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

   

 
งบบุคลากร 1,918,000.00 2,015,700.00 

-                                      
97,700.00 

 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

   
๑ ประเภทเงินเดือนพนกังานเทศบาลต าบลชะมาย 240,000.00 69,620.00 

 
๒ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ 50,000.00 29,380.00 

 

 
หมวดรายจ่ายค่าจ้างช่ัวคราว 

   
๓ ประเภทเงินเดือนพนกังานจา้ง 1,008,000.00 1,211,890.00 

 
๔ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจา้ง 620,000.00 704,810.00 

 

 
งบด าเนินการ 5,675,900.00 2,317,010.00 3,358,890.00 

 
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   

 
หมวดค่าตอบแทน 438,400.00 317,128.00 121,272.00 

๕ ประเภทค่าเช่าบา้น 23,400.00 - 
 

๖ ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 50,000.00 9,806.00 
 

๗ ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000.00 1,702.00 
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๘ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 350,000.00 305,620.00 
 

 
หมวดค่าใช้สอย 4,600,000.00 1,609,620.00 2,990,380.00 

 
ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 

   
๙ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 20,000.00 - 

 
๑๐ ค่าวารสาร 10,000.00 - 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

๑๑ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 50,000.00 4,700.00 
 

 
ค่าจ้างเหมาบริการ 

   
๑๒ ค่าจา้งเหมาบริการ(เยบ็ เขา้เล่ม) 20,000.00 8,060.00 

 
๑๓ ค่าจา้งเหมาบริการ(จา้งเหมาพน่สารเคมี ท าความสะอาด) 4,240,000.00 1,562,320.00 

 

 
ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการรับรองและพธีิการ 

   
๑๔ โครงการบูรณาการเพื่อจดัการขยะอยา่งย ัง่ยนื 110,000.00 - 

 
๑๕ โครงการส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มชุมชน 20,000.00 - 

 

 
ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะหมวดรายจ่าย

อืน่    

๑๖ ค่าเดินทางไปราชการ 30,000.00 3,420.00 
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ประเภทรายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 

   
๑๗ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นและครุภณัฑ(์วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) 100,000.00 31,120.00 

 

 
หมวดค่าวสัดุ 632,500.00 390,262.00 242,238.00 

๑๘ ประเภทวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 50,000.00 48,055.00 
 

๑๙ ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00 - 
 

๒๐ ประเภทวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย  ์ 150,000.00 86,800.00 
 

๒๑ ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 - 
 

๒๒ ประเภทวสัดุส านกังาน 10,000.00 7,407.00 
 

๒๓ ประเภทถงัขยะ 362,500.00 248,000.00 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

 
หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค 5,000.00 - 5,000.00 

๒๔ ประเภทค่าไปรษณีย ์ 5,000.00 - 
 

 
งบเงินอุดหนุน 300,000.00 255,180.00 44,820.00 

 
หมวดเงินอุดหนุน 

   

 
ประเภทอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจการอนัเป็นประโยชน์ 
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๒๕ อุดหนุนอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น 300,000.00 255,180.00 
 

 
งบลงทุน 5,820,100.00 5,586,693.57 233,406.43 

 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 

   

 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 5,820,100.00 5,586,693.57 233,406.43 

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   
๒๖ โตะ๊และเกา้อ้ีท างาน ระดบั ๑-๒ 3,900.00 2,950.00 

 
๒๗ โตะ๊และเกา้อ้ีท างาน ระดบั ๓-๖ 5,200.00 5,000.00 

 
๒๘ ตูเ้หล็กบานเล่ือน 3,500.00 3,500.00 

 

 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

   
๒๙ รถจกัรยานยนตพ์ร้อมอุปกรณ์ 57,500.00 57,000.00 

 
๓๐ รถบรรทุกขยะ 2,000,000.00 1,995,000.00 

 
๓๑ ถงัคอนเทนเนอร์ 780,000.00 780,000.00 

 
๓๒ รถบรรทุกขยะ 2,500,000.00 2,500,000.00 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

 
ครุภัณฑ์อืน่ 

   
๓๓ เคร่ืองพน่หมอกควนั 170,000.00 152,000.00 

 



 

69 
 

 
ประเภทรายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 

   
๓๔ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นและครุภณัฑ(์วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท) 300,000.00 91,243.57 

 

 
รวม 13,714,000.00 10,174,583.57 3,566,416.43 

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

 
กองช่าง 

   

 
งบบุคลากร 3,250,680.00 2,385,069.00 865,611.00 

 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

   
๑ ประเภทเงินเดือนพนกังานเทศบาลต าบลชะมาย 2,230,080.00 1,527,551.00 

 
๒ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ 200,000.00 128,818.00 

 

 
หมวดรายจ่ายค่าจ้างช่ัวคราว 

   
๓ ประเภทเงินเดือนพนกังานจา้ง 570,600.00 525,370.00 

 
๔ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ 250,000.00 203,330.00 

 

 
งบด าเนินการ 2,186,000.00 1,466,860.82 719,139.18 

 
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   

 
หมวดค่าตอบแทน 410,000.00 262,484.00 147,516.00 
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๕ ประเภทค่าเช่าบา้น 100,000.00 84,700.00 
 

๖ ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 200,000.00 102,889.00 
 

๗ ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000.00 19,595.00 
 

๘ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 60,000.00 55,300.00 
 

 
หมวดค่าใช้สอย 716,000.00 337,626.00 378,374.00 

๙ ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 150,000.00 72,915.00 
 

๑๐ ค่าดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 50,000.00 13,780.00 
 

     
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

 
ประเภทรายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 

   
๑๑ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นและครุภณัฑ(์วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) 200,000.00 31,395.00 

 

 
ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะหมวดรายจ่าย

อืน่    

๑๒ ค่าเดินทางไปราชการ 100,000.00 6,536.00 
 

๑๓ ค่าจา้งเหมาบริการตีเส้นจราจร 216,000.00 213,000.00 
 

 
หมวดค่าวสัดุ 1,060,000.00 866,750.82 193,249.18 
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๑๔ ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 300,000.00 299,066.60 
 

๑๕ ประเภทวสัดุก่อสร้าง 700,000.00 493,111.22 
 

๑๖ ประเภทวสัดุส านกังาน 30,000.00 29,573.00 
 

๑๗ ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00 45,000.00 
 

 
งบเงินอุดหนุน 1,399,400.00 215,825.92 1,183,574.08 

 
หมวดเงินอุดหนุน 

   

 
ประเภทอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจการอนัเป็นประโยชน์ 

   

๑๘ อุกหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง 1,399,400.00 215,825.92 
 

 
งบลงทุน 31,834,000.00 16,807,063.00 15,026,937.00 

 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 

   

 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 4,397,000.00 2,720,310.00 1,676,690.00 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

 
ประเภทรายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 

   
๑๙ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นและครุภณัฑ(์วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท) 450,000.00 251,710.00 

 
๒๐ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 20,000.00 20,000.00 
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๒๑ ครุภณัฑก่์อสร้าง 30,000.00 - 
 

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   
๒๒ ครุภณัฑส์ านกังาน(เคร่ืองปรับอากาศ) 700,000.00 484,800.00 

 
๒๓ ครุภณัฑส์ านกังาน(ตูเ้หล็ก) 17,000.00 13,800.00 

 

 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

   
๒๔ รถยนตบ์รรทุกขนาด ๑ ตนั 1,200,000.00 - 

 
๒๕ รถยนตบ์รรทุกขนาด ๖ ตนั 1,980,000.00 1,950,000.00 

 

 
หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 27,437,000.00 14,086,753.00 13,350,247.00 

 
หมู่ที ่๑ 

   
๒๖ ประเภทรางระบายน ้า ริมถนนสายรุ่งเมือง หมู่ท่ี ๑ 926,000.00 - 

 
๒๗ ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยประดิษฐเ์งิน หมู่ท่ี ๑ 217,000.00 210,000.00 

 
๒๘ ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยบา้นนายสมโชค แกว้เกิด หมู่ท่ี ๑ 161,000.00 160,000.00 

 

 
หมู่ที ่๒ 

   
๒๙ ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยบา้นนานอก หมู่ท่ี ๒ 368,000.00 - 

 
๓๐ ประเภททางระบายน ้า ริมถนนสายกรุงแสง หมู่ท่ี ๒ 1,937,000.00 - 

 

     
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 
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ที่ 

 
หมู่ที ่๓ 

   
๓๑ ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายเขากลาย - หว้ยขนั หมู่ท่ี ๓ 2,772,000.00 - 

 
๓๒ ประเภทประปา ค่าขยายเขตประปาถนนสายซอยเขากลาย ๔ หมู่ท่ี ๓ 103,000.00 95,765.00 

 

 
หมู่ที ่๔ 

   
๓๓ ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยประดู่ - หว้ยขนัซอยย ๓ หมู่ท่ี ๔ 845,000.00 845,000.00 

 
๓๔ ประเภทประปา ค่าขยายเขตประปา ป.ศิลาชยั - คลองมะไฟ หมู่ท่ี ๔ 317,000.00 297,460.00 

 
๓๕ ประเภทประปา ขยายเขตประปาสายบา้นวงัรวย - ท่าไฟใต ้หมู่ท่ี ๔ 879,000.00 823,000.00 

 

 
หมู่ที ่๕ 

   
๓๖ ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยวงัหีบ ๗ หมู่ท่ี ๕ 423,000.00 - 

 

๓๗ 
ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยบา้นนายพรม ทองค าชุม(ซอยอั้นอุทิศ) หมู่ท่ี 

๕ 
345,000.00 - 

 

๓๘ ประเภทประปา ค่าขยายเขตประปาสายสวนเกษตร (วงัหีบซอย ๕) หมู่ท่ี ๕ 275,000.00 255,000.00 
 

๓๙ ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายตน้แค - วงัหีบ ๒ หมู่ท่ี ๕ 1,046,000.00 - 
 

 
หมู่ที่ ๖ 

   
๔๐ ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยอ้ิววงัโส หมู่ท่ี ๖ 84,000.00 84,000.00 

 
๔๑ ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยนาค าทวด ๓ หมู่ท่ี ๖ 648,000.00 - 

 
๔๒ ประเภทถนนภายในบริเวณส านกังาน หมู่ท่ี ๖ 851,000.00 - 

 
๔๓ ประเภททาง ค่าปรับปรุงถนนสายเขา้ส านกังานเทศบาล หมู่ท่ี ๖ 2,964,000.00 2,964,000.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

( ๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด/โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลต่าง 

๔๔ ประเภทประปา ขยายเขตประปาเขา้ส านกังานเทศบาล หมู่ท่ี ๖ 319,000.00 299,028.00 
 

๔๕ ประเภทถมดินบริเวณอาคารส านกังานเทศบาล 2,416,000.00 2,410,000.00 
 

๕๖ ประเภททาง ค่าปรับปรุงถนนสายซอยบา้นนางสายใจ สุวรรณนอ้ย หมู่ท่ี ๖ 467,000.00 464,000.00 
 

 
หมู่ที ่๗ 

   
๔๗ ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายบา้นหมวดรัตน์ หมู่ท่ี ๗ 278,000.00 275,500.00 

 
๔๘ ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยนายเหรก ทองยอ้ย หมู่ท่ี ๗ 294,000.00 292,000.00 

 
๔๙ ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายบา้นเจริญ เจริญพงศห์มู่ท่ี ๗ 149,000.00 147,000.00 

 
๕๐ ประเภทท่อระบายน ้า ริมถนนสายทุ่งสง - นาบอน หมู่ท่ี ๗ 2,205,000.00 2,200,000.00 

 
๕๑ ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยหมู่บา้นสุมิตรา หมู่ท่ี ๗ 2,441,000.00 - 

 

 
หมู่ที ่๘ 

   
๕๒ ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยนาแฝด หมู่ท่ี ๘ 1,435,000.00 - 

 
๕๓ ประเภททาง ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.ริมถนนสายนายอ าเภอ หมู่ท่ี ๘ 2,272,000.00 2,265,000.00 

 

 
งบรายจ่ายอืน่ 200,000.00 - 200,000.00 

 
หมวดรายจ่ายอืน่ 
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๕๔ ประเภทค่าจา้งท่ีปรึกษาท่ีไม่เก่ียวกบัครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้าง 200,000.00 - 
 

 
รวม 38,870,080.00 20,874,818.74 17,995,261.26 
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สรุปส านักปลดั 

     รายจ่ายตามแผนงาน 
   งบบุคลากร 
   (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า

และค่าจา้งชัว่คราว) งบทีอ่นุมัติ งบทีเ่บิกจ่าย %การเบิกจ่าย 

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)            2,848,320.00            2,848,320.00  100.00 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)            7,692,080.00            6,014,239.00  78.19 

รวมงบบุคลากร         10,540,400.00            8,862,559.00  84.08 

งบด าเนินงาน       
(หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ
ค่าสาธารณูปโภค)       

หมวดค่าตอบแทน               691,800.00               685,964.00  99.16 

หมวดค่าใชส้อย            9,156,000.00            5,052,738.00  55.18 

หมวดค่าวสัดุ            4,600,000.00            3,198,882.35  69.54 

หมวดค่าสาธารณูปโภค            1,005,000.00               717,416.34  71.38 

รวมงบด าเนินงาน         15,452,800.00            9,655,000.69  62.48 

งบลงทุน       
(หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)       

หมวดค่าครุภณัฑ์            5,926,100.00            1,981,070.00  33.43 

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       

รวมงบลงทุน            5,926,100.00            1,981,070.00  33.43 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน            3,089,200.00            2,928,000.00  94.78 

รวมงบเงินอุดหนุน            3,089,200.00            2,928,000.00  94.78 

งบรายจ่ายอืน่       

หมวดรายจ่ายอ่ืน       

รวมงบรายจ่ายอื่น       

รวม         35,008,500.00         23,426,629.69                        66.92  
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สรุปกองคลงั 

     รายจ่ายตามแผนงาน 
   งบบุคลากร 
   (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า

และค่าจา้งชัว่คราว) งบทีอ่นุมัติ งบทีเ่บิกจ่าย %การเบิกจ่าย 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)            2,706,000.00            2,063,489.00                        76.26  

รวมงบบุคลากร            2,706,000.00            2,063,489.00                        76.26  

งบด าเนินงาน       
(หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ
ค่าสาธารณูปโภค)       

หมวดค่าตอบแทน               922,000.00               819,638.00                        88.90  

หมวดค่าใชส้อย               434,000.00                 79,730.00                        18.37  

หมวดค่าวสัดุ               245,200.00               184,804.05                        75.37  

หมวดค่าสาธารณูปโภค                 40,000.00                 22,901.00                        57.25  

รวมงบด าเนินงาน            1,641,200.00            1,107,073.05                        67.45  

งบลงทุน       
(หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)       

หมวดค่าครุภณัฑ์                 20,000.00                 20,000.00                     100.00  

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       

รวมงบลงทุน                 20,000.00                 20,000.00                     100.00  

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

รวมงบเงินอุดหนุน       

งบรายจ่ายอืน่       

หมวดรายจ่ายอ่ืน       

รวมงบรายจ่ายอื่น       

รวม            4,367,200.00            3,190,562.05                        73.06  
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สรุปกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

     รายจ่ายตามแผนงาน 
   งบบุคลากร 
   (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า

และค่าจา้งชัว่คราว) งบทีอ่นุมัติ งบทีเ่บิกจ่าย %การเบิกจ่าย 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)            1,918,000.00            2,015,700.00                     105.10  

รวมงบบุคลากร            1,918,000.00            2,015,700.00                     105.10  

งบด าเนินงาน       
(หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ
ค่าสาธารณูปโภค)       

หมวดค่าตอบแทน               438,400.00               317,128.00                        72.34  

หมวดค่าใชส้อย            4,600,000.00            1,609,620.00                        34.99  

หมวดค่าวสัดุ               632,500.00               390,262.00                        61.70  

หมวดค่าสาธารณูปโภค                    5,000.00                                -                                -    

รวมงบด าเนินงาน            5,675,900.00            2,317,010.00                        40.82  

งบลงทุน       
(หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)       

หมวดค่าครุภณัฑ์            5,820,100.00            5,586,693.57                        95.99  

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       

รวมงบลงทุน            5,820,100.00            5,586,693.57                        95.99  

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน               300,000.00               255,180.00                        85.06  

รวมงบเงินอุดหนุน               300,000.00               255,180.00                        85.06  

งบรายจ่ายอืน่       

หมวดรายจ่ายอ่ืน       

รวมงบรายจ่ายอื่น       

รวม         13,714,000.00         10,174,583.57                        74.19  
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สรุปกองช่าง 

     รายจ่ายตามแผนงาน 
   งบบุคลากร 
   (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า

และค่าจา้งชัว่คราว) งบทีอ่นุมัติ งบทีเ่บิกจ่าย %การเบิกจ่าย 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)            3,250,680.00            2,385,069.00                        73.37  

รวมงบบุคลากร            3,250,680.00            2,385,069.00                        73.37  

งบด าเนินงาน       
(หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ
ค่าสาธารณูปโภค)       

หมวดค่าตอบแทน               410,000.00               262,484.00                        64.02  

หมวดค่าใชส้อย               716,000.00               337,626.00                        47.15  

หมวดค่าวสัดุ            1,060,000.00               866,750.82                        81.77  

หมวดค่าสาธารณูปโภค                                -                                  -                                -    

รวมงบด าเนินงาน            2,186,000.00            1,466,860.82                        67.10  

งบลงทุน       
(หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)       

หมวดค่าครุภณัฑ์            4,397,000.00            2,720,310.00                        61.87  

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง         27,437,000.00         14,086,753.00                        51.34  

รวมงบลงทุน         31,834,000.00         16,807,063.00                        52.80  

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน            1,399,400.00               215,825.92                        15.42  

รวมงบเงินอุดหนุน            1,399,400.00               215,825.92                        15.42  

งบรายจ่ายอืน่       

หมวดรายจ่ายอ่ืน               200,000.00                                -                                -    

รวมงบรายจ่ายอื่น               200,000.00                                -                                -    

รวม         38,870,080.00         20,874,818.74                        53.70  
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สรุปงบกลาง 

     รายจ่ายงบกลาง 
   งบกลาง งบทีอ่นุมัติ งบทีเ่บิกจ่าย %การเบิกจ่าย 

รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั            3,488,700.00            2,063,965.70                        59.16  

เงินช่วยค่าท าศพ               100,000.00                 29,850.00                        29.85  

เงินส ารองจ่าย            1,368,000.00                 10,746.96                          0.79  

รวมงบกลาง            4,956,700.00            2,104,562.66                        42.46  
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตาม 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการตาม

เทศบัญญัติ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
งบประมาณที่ใช้ใน

การด าเนินการ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การจราจร และผัง
เมือง 

34 26,811,400.00 23 15,267,578.92 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 52 10,224,200.00 34 19,832,656.79 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 11 1,900,000.00 4 651,400.00 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์การ 51 16,060,200.00 35 9,580,802.60 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

9 10,110,000.00 7 7,146,600.00 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง 1 150,000.00 1 43,560.00 
รวม 158 65,255,800.00 104 52,522,598.31 

สรุป 1 
1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 158 โครงการคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ 
2 จ านวนโครงการที่มีการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 104 โครงการ คิดเป็นร้อยละ65.082 
สรุป 2 
1 จ านวนงบประมาณทีไ่ดม้ีการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเดน็ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 652555800 บาท คิดเป็นร้อยเปอรเ์ซ็นต ์
2 จ านวนงบประมาณทีไ่ดม้ีการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้ังสิ้น 52522598.31 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 80.49 
สรุป 3 
1 จ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)ฌฉพาะที่บรรจุอยู่ในปี 2556 ทั้งสิ้น 268 โครงการ คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ 
2 จ านวนโครงการที่น าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 158 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 58.95 
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สรุป แยกตามหลักการจ าแนกงบประมาณ 

งบ 
 

%งบอนุมัติ 
 

งบประมาณที่อนุมัต ิ
 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 
 

%การเบิกจ่าย 
 

งบคงเหลือที่ไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

 

 งบบุคลากร   19.00   18,415,080.00   15,326,817.00   83.23   3,088,263.00   งบประมาณคงเหลือ
จากการด าเนินการ
ตาม    งบประมาณ    
คิดเป็นร้อยละ  
 

 งบด าเนินการ   25.75   24,955,900.00   14,545,944.56   58.29   10,409,955.44  

 งบลงทุน   44.99   43,600,200.00   24,394,826.57   55.95   19,205,373.43  

 งบเงินอุดหนุน   4.94   4,788,600.00   3,399,005.92   70.98   1,389,594.08  

 งบรายจ่ายอื่น   0.21   200,000.00   -     -     200,000.00  

 งบกลาง   5.11   4,956,700.00   2,104,562.66   42.46   2,852,137.34  

 รวม   100.00   96,916,480.00   59,771,156.71   61.67   37,145,323.29   38.33  

 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น  16,027,512.00    

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น   15,940,212.00     

 ส่งคืนจังหวัด(งบกลาง)     87,300.00     

 รวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ประจ าปีงบประมาณ 2556 (59,771,156.71+15,940,212.00) =75,711,368.71    

 สรุป        

 1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 96,916,480 บาท คิดเป็ฯ ร้อยเปอรเ์ซ็นต์   

 2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ท้ังสิ้น 75,711,368.71 คิดป็นร้อยละ 78.12 (คิดรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ)  
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สรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลต าบลชะมาย ประจ าปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน งบประมาณที่มีการเบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน
การจราจรและผังเมือง 

๑โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพิศอุทิศ สวนไม้
สัก หมู่ที่ ๔ 

1,459,000.00 1,459,000.00 หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

  ๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท ์     ติกคอ
นกรีตสายวังหีบ หมู่ท่ี ๕ 

1,500,000.00 1,500,000.00 หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ๑ ค่าจ้างพนักงานจ้าง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 601,800.00 601,800.00 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 

  ๒ ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. (วัสดุการศึกษา) 220,000.00 220,000.00 หมวดค่าวสัด ุ

  ๓ เบี้ยยังชีพผู้พิการ 743,000.00 743,000.00 หมวดงบกลาง 

  ๔ เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ 11,940,212.00 11,085,900.00 หมวดงบกลาง 

  ๕ ประกันสังคม 24,612.00 24,612.00 หมวดงบกลาง 

  ๖ ศูนย์พัฒนาครอบครัว 34,200.00 34,200.00 หมวดค่าใช้สอย 

  ๗ โครงการแก้ปัญหายาเสพติด 206,000.00 206,000.00 หมวดค่าใช้สอย 

๔. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารและการ
จัดการองค์การ 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ๓ ชุด 65,700.00 65,700.00 หมวดค่าครุภณัฑ ์

รวม ๑๐ โครงการ 16,794,524.00 15,940,212.00   
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 รายจ่ายงบกลาง 

 งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบกลาง 

 งบท่ีอนุมัติ งบท่ีเบิกจ่าย งบท่ีอนุมัติ งบท่ีเบิกจ่าย งบท่ีอนุมัติ งบท่ีเบิกจ่าย งบท่ีอนุมัติ งบท่ีเบิกจ่าย งบท่ีอนุมัติ งบท่ีอนุมัติ งบท่ีเบิกจ่าย 

ส านัก
ปลัด 

  
10,540,400.00  

    
8,862,559.00  

  
15,452,800.00  

    
9,655,000.69  

    
5,926,100.00  

    
1,981,070.00  

    
3,089,200.00  

    
2,928,000.00  

                      
-    

                      
-    

                      
-    

กองคลัง     
2,706,000.00  

    
2,063,489.00  

    
1,641,200.00  

    
1,107,073.05  

         
20,000.00  

         
20,000.00  

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

กองสาธา
ฯ 

    
1,918,000.00  

    
2,015,700.00  

    
5,675,900.00  

    
2,317,010.00  

    
5,820,100.00  

    
5,586,693.57  

       
300,000.00  

       
255,180.00  

                      
-    

                      
-    

                      
-    

กองช่าง     
3,250,680.00  

    
2,385,069.00  

    
2,186,000.00  

    
1,466,860.82  

  
31,834,000.00  

  
16,807,063.00  

    
1,399,400.00  

       
215,825.92  

       
200,000.00  

                      
-    

                      
-    

งบกลาง                       
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

    
4,956,700.00  

    
2,104,562.66  

    
18,415,080.00  

  
15,326,817.00  

  
24,955,900.00  

  
14,545,944.56  

  
43,600,200.00  

  
24,394,826.57  

    
4,788,600.00  

    
3,399,005.92  

       
200,000.00  

    
4,956,700.00  

    
2,104,562.66  

 


