รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
ของ
เทศบาลตาบลชะอวด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คานา
ด้ว ยระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙
ได้กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ (๑) กาหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา (๒) ดาเนิ นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา (๓) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลชะอวด ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) เพื่อรายงาน
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะอวดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามและประเมินผล
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เทศบาลตาบลชะอวด

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๑.๔ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๑.๕ ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายการพัฒนา
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๒.๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายการพัฒนาของเทศบาลตาบลชะอวด
๒.๔ อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
๒.๕ อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนฯ
ส่วนที่ ๓ รายงานการติดตามและประเมินผล
๓.๑ บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
๓.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

๑
๑
๒
๕
๖
๗
๙
๑๐
๑๑
๑๔
๑๔
๑๖
๒๐

ส่วนที่ ๓ รายงานการติดตาม
และประเมินผล

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เป็น บทบาทและอานาจหน้ าที่ ที่ ส าคั ญประการหนึ่ ง ขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การพั ฒ นาในด้ า นต่ า ง ๆ ตามอ านาจหน้ า ที่ ทั้ ง นี้ โดยเป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันมาตรา ๕๐ วรรคสอง “การปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน้ าที่ของเทศบาลต้องเป็ น ไปเพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชนโดยวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด” ซึ่งในปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีทรัพยากรอย่างจากัด เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ก าร
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ท้องถิ่นของตนเอง การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือสาคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้
การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน / โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน / โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตาบลชะอวด ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดาเนินงานโครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของเทศบาลตาบลชะอวด
๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลชะอวด

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หั วหน้าส่วนราชการ
ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน / โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
เป็นประโยชน์กับประชาชนในชุมชนมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน / โครงการของแต่ละส่วนราชการ
-๒๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กาหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ต่อผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะอวด ตามคาสั่งเทศบาล
ตาบลชะอวด ที่ ๓๓๐ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะอวด ตามคาสั่งเทศบาลตาบลชะอวด ที่ ๓๔๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลแทนตาแหน่งที่ว่าง ตามคาสั่งเทศบาลตาบลชะอวด
ที่ ๓๐๑ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลแทนตาแหน่งที่ว่าง
ตามคาสั่งเทศบาตาบลชะอวด ที่ ๑๕๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
๑. นายบุญริน ด้วงสังข์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. นายจักรี บุญศรีโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๓. นายสุวิทย์ บุญศรีโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๔. นายภูสิทธิ จันทพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๕. นายสนิท ทองยัง
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
๖. นางปาริชาติ จิตต์สารวย
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
๗. ดาบตารวจสุธรรม แดงช่วง ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตารวจภูธรชะอวด กรรมการ
๘. นายนิพนธ์ รัตนคต
ผู้แทนหน่วยงาน สาธารณสุขอาเภอชะอวด
กรรมการ
๙. นายมานิต แสงรุ่ง
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
๑๐. นางรัตนา ท่องแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๑. นางวนิดา คงหนูเกตุ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เลขานุการ
ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒ นา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

-๓ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น ด าเนิ นการติด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้ บริห ารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บ ริห ารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิ บ ห้ าวั น นั บ แต่ วัน ที่ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่นเสนอผลการติด ตามและประเมินผลดั งกล่ าว และต้องปิด ประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-๔ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึง่ ได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาให้ป ระชาชนในท้ องถิ่ นทราบ
ในที่ เ ปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตาม
และประเมิ น ผลดั งกล่ า วและต้ องปิ ด ประกาศโดยเปิ ด เผยไม่ น้ อยกว่ า สามสิ บ วั น
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

-๕๑.๔ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลชะอวด ได้ ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยอาศัยหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒ / ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒ / ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒ / ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยข้างต้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจึงได้กาหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑. กรอบเวลา (Time & TimeFrame) พิจารณาว่าการดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่
กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่
๒. ความสอดคล้อง (Relevance) พิจารณาว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ แผนการบริห ารราชการแผ่น ดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผน
ชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน
๓. ความเพียงพอ (Adequacy) พิจารณาว่าการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความ
จาเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่
ของท้องถิ่น โดยคานึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น
๔. ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น ดังนี้

๔.๑ ยุ ทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน มีการส่ งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน โดยการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และดาเนินการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามความถนัด
๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
๑) พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๒) ส่งเสริมให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓) จัดกิจกรรมงานประเพณีเพื่อสืบสานต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน
๔) กวดขันและรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกด้าน
๕) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน
-๖๖) จัดระเบียบการวางจาหน่ายสินค้าในที่สาธารณะถนนสายต่าง ๆ
๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจราจร สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและการจราจร โดยการปรั บปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า ฝาคูระบายน้า ระบบไฟฟูาและ
โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๑) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ ร่มรื่นและเป็นเอกลักษณ์
๒) เพิ่มประสิทธิภาพในการกาจัดขยะมูลฝอย
๓) มีขยะตกค้างเป็นศูนย์
๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
๑) อัตราการเกิดภัยประเภทต่าง ๆ ลดลง
๒) พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน
๓) บุคลากรมีทักษะและศักยภาพที่ดี
๔) มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยพร้อมใช้งานเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
๕) การบริหารจัดการโปร่งใส เป็นธรรม
๖) สร้างขวัญกาลังใจที่ดีให้บุคลากร
๔.๖ ยุทธศาสตร์ด้านกิจการพาณิชย์ โดยการพัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดน่ าซื้อ สะอาด
ปลอดภัย
๕. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ติดตามและประเมินผลโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการ
ได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่
การดาเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่
๖. ประสิทธิผล (Effectiveness) พิจารณาจากประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหา
ของชุมชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
๗. ผลลัพธ์และผลผลิต พิจารณาว่าประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการ
๘. การประเมินผลกระทบต่อชุมชน สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน สั ง คม สภาพแวดล้ อ ม สิ่ ง แวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ ว่ า มี ผ ลกระทบอย่ า งไร สาเหตุ จ ากอะไร
กระบวนการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่
๑.๕ ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล ซึ่งต้องกาหนดวิธีการ
ติดตามและประเมินผล กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
ระเบียบในการติดตามและประเมินผล
๑. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา สมาชิก
สภาเทศบาล ประชาชนในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
๒. ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
๓. ห้ ว งระยะเวลาในการติ ด ตามและประเมิ น ผล คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ต้องดาเนินการติดตามและประเมินผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
-๗การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้ อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๔. เครื่องมือ ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้
ในการรวบรวมข้ อ มูล แผนพั ฒ นาที่ ได้ ก าหนดขึ้น ซึ่ ง มี ผ ลต่ อการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเป็ น ได้ ทั้ งข้ อ มู ล
เชิงปริ มาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา เช่น แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์
ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๕. กรรมวิธี เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยดาเนิน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดาเนินงาน เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารดาเนินโครงการ เพื่อตรวจดูว่า
ได้ดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีในการติดตามและประเมินผล
๑. ดาเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผล โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร สอบถามจาก
ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
๒. ดาเนิ นการเก็บ ข้อมูล จากแผนพัฒ นาท้องถิ่น แผนการดาเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการดาเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ การลงพื้นที่สอบถาม
ประชาชนในห้วงเวลาการจัดโครงการ
๓. การติ ด ตามประเมิ น ผลรายโครงการ โดยให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ หรื อ คณะกรรมการ
เป็ น ผู้รั บ ผิดชอบดาเนิ น การติดตามและประเมินผลรายโครงการ โดยกาหนดแบบสอบถามตามความเหมาะสม
และสรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น
๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑. ทาให้การนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและการบริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. เห็นจุดสาคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ห้วงเวลาที่จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีค วามเหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
เพียงใด การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบอย่างไร
๔. ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุใด แล้วนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
-๘๕. ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น เกิดจากสาเหตุใด
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมดการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖. ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติมีจุดแข็ง และจุดอ่อนอะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจาก
สาเหตุใดและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนา
แผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗. ท าให้ ผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การน าโครงการไปปฏิ บั ติ แ ละผู้ ส นั บ สนุ น การประเมิ น ผลทราบผล
ของการนานโยบายไปปฏิบัติว่าบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
๘. การประเมิ น ผลจะชี้ให้ เห็ นว่า แนวความคิ ดริ เริ่ม ใหม่ในการแก้ ไขปั ญหาของท้อ งถิ่ นประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการอย่างไรบ้าง จะต้องปรับปรุง
ในส่วนใด
๙. การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัด ว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดี สมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม
ควรยุ ติ โ ครงการหรื อ ไม่ เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย ให้ น้ อ ยลง หรื อ ในกรณี ที่ มี โ ครงการที่ มี ลั ก ษณะแข่ ง ขั น กั น
การประเมิน ผลจะทาให้ ทราบว่าโครงการใดมีประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของประชาชน สมควรสนับสนุน
ให้ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ ประชาชนได้รับประโยชน์น้อยหรือ ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์เป็นส่วนรวม
ควรยกเลิก

-๙-

ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเปูาหมายการ
พัฒนาประเทศดังกล่าว จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทาให้ประเทศไทยมีความ
มั่งคงในเอกราชและอธิป ไตย มีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิ ติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับ
ไปสู่กรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะ
สร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของของประชาชนในภาพรวมและกระจาย
ผลประโยชน์ ไ ปสู่ ภ าคส่ ว นต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม คนได้ รั บ การพั ฒ นาให้ เ ป็ น คนดี เก่ ง มี วิ นั บ ค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ส่วนร่วมและมีศักยภาพในการติดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้
ข้างหลัง
การพั ฒ นาประเทศในช่ ว งระยะเวลาของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ จะมุ่ ง เน้ น การสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า ง
การพัฒนาความมั่งคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”
โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญคือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย มุ่ งเน้น
การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ
๒. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น มี เ ปู า หมายการพั ฒ นาที่ มุ่ ง เน้ น
การยกระดับ ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิ ติบนพื้ นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ต่อยอดอดี ต
โดยเศรษฐกิ จ และสั งคมโลกสมัย ใหม่ (๒) ปรับ ปั จจุ บัน เพื่ อ ปูท างสู่ อนาคต ผ่ า นการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ นฐาน

ของประเทศในมิติต่าง ๆ และ (๓) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒ นาคน
รุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนา
ที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น
๔. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งโอกาส ความเสมอภาคและเท่ า เที ย มกั น ทางสั ง คม มี เ ปู า หมาย
การพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่า งๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วม
ขับเคลื่อนและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองโดยรับให้ ห ลั กประกันการเข้าถึงการบริการและสวัส ดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
-๑๐๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่
จะเป็ น ไปได้ โดยเป็ น การด าเนิ น การบนพื้ น ฐานการเติ บ โตร่ ว มกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางเศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับ การสร้างสมดุล ทั้ง ๓ ด้าน อันจะนาไปสู่ ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป
อย่างแท้จริง
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการพัฒนา
ที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
สาระสาคัญของกรอบ รูปแบบและเค้าโครงเบื้องตันของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จะสอดรั บ กั บ กรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี ในลั ก ษณะของการถ่ า ยทอด
ยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา ๕ ปี
วิสัยทัศน์
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
กรอบวิสัยทัศน์
ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
๑. จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การ
กาหนดวิสั ยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒ นาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูน ย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่ วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการกาหนด
ทิศทางการพั ฒ นาที่ มุ่งสู่ ก ารเปลี่ ย นผ่ า นประเทศไทยจากประเทศที่มี รายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สู ง
มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” ของประเทศ

๒. การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic) เป็นการกาหนดตาแหน่ง
ทางยุ ทธศาสตร์ ของประเทศที่ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ช าติ ที่ส านักงานคณะกรรมการการพัฒ นาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดทาขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
๓. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
-๑๑๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ ได้ กาหนดเปูา หมาย ยุ ทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาประเทศระยะ ๕ ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความสาคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่
สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว รั ฐบาลมีน โยบายในการสร้างความมั่นคง และเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
รวมทั้งเร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป็นสิ่งสาคัญที่ประเทศต้องมีทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือ
กันอย่างเข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง
มั่งคั่ง และยังยืน” ในอนาคต
เน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติพัฒนาคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง
สาหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ต่อเนื่ องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๑ เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทาง
สายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน
มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยการ
พัฒ นาในมิติห นึ่งต้องไม่ส่ งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่น ๆ รวมทั้งต้ องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒ นา”
สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคั ญ ในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ทั้ ง ในภาคการผลิ ต และภาคบริ ก ารเพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม นาไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม
วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายการพัฒนา
ของเทศบาลตาบลชะอวด

วิสัยทัศน์ (VISION)
"ชะอวดเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณธรรม"

-๑๒พันธกิจ (MISSION)
๑. พัฒนาด้านการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม
๒. พัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
องค์ประกอบ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้เรียงลาดับก่อน - หลัง และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาต่อท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ดังนี้
ที่
1

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและฝึกอบรมอาชีพ

ยุทธศาสตร์
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

2

แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แนวทางที่ 2 อนุรักษ์ เผยแพร่ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 พัฒนาการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม
แนวทางที่ 4 รักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
แนวทางที่ 5 พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน

3

แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และระบบการจราจร

4

แนวทางที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2 สร้างจิตสานึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

5

แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันภัยฝุายพลเรือน
แนวทางที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน
แนวทางที่ 4 สร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน

ด้านการบริหาร

6

แนวทางที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ด้านกิจการพาณิชย์

ด้านการจราจร สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

-๑๓นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
๑. นโยบายด้านการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม
สนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและมีความพร้อม
ทุกด้าน จัด ให้มีศูน ย์ก ารเรีย นรู้เพิ่มเติม ทักษะในด้านต่าง ๆ อย่า งเหมาะสม สนับสนุนการอนุรักษ์และสืบทอด
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ส่ง เสริม การศึก ษาแก่เ ด็ก และเยาวชนให้ส อดคล้อ ง
กับ แผนพัฒ นาการศึกษาแห่ งชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒ นาทาง
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอย่างเต็มที่
๒. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บูรณะ ปรับปรุง ระบบการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบกาจัดน้าเสีย แก้ไขปรับปรุง
ท่อระบายน้าให้ได้มาตรฐาน ควบคุมดูแลผู้ประกอบการทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภูมิทัศน์ของชุมชนต่าง ๆ ให้สะอาดสวยงาม ถูกสุขลักษณะ ดาเนินการรณรงค์ส่งเสริมการรักษาความสะอาด โดยขอ
ความร่วมมือจากประชาชน ร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด ตลอดจนให้ทุกชุมชนร่วมกันแก้ปัญหา พัฒนาและ
ต่อยอดให้ดีขึ้น เพื่อให้เทศบาลเป็นเมืองสะอาด สวยงาม น่าอยู่ อย่างยั่งยืน
๓. นโยบายด้านสังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพื่อพัฒ นาความเข้มแข็งของชุมชน โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒ นาคนทุกกลุ่ มอายุ
ประชาชนในเขตเทศบาล ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และเพิ่มศักยภาพทางสังคมให้แก่
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นและได้รับการคุ้มครองทางสังคม สานต่อนโยบายการจัด
สวัสดิการต่าง ๆ เช่น การซ่อมแซมปรับปรุงและสร้า งที่อ ยู่อ าศัย ให้แ ก่ผู้ด้อ ยโอกาส การมอบเบี้ย ยัง ชีพ ผู้สูง อายุ
คนพิก ารในเขตเทศบาล ให้ก ารสงเคราะห์ และจัดสวั ส ดิก ารแก่ผู้ป ระสบสาธารณภัย ในพื้น ที่ ตลอดจนให้มี
การผลิต และจาหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล มีความสะอาด ปลอดภัย ราคายุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ส่งเสริมการกีฬาของเทศบาล
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ด้า นปูอ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้มี
ความพร้อ ม สามารถปฏิบัติห น้า ที่ไ ด้ต ลอดเวลา เพื่อ ให้ป ระชาชนมีค วามปลอดภัย ในชีว ิต และทรัพ ย์ส ิน
ส่ งเสริ มให้ เกิดการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริม
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ และต่อยอดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๔. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แก้ปัญหา พัฒนาระบบสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน โดยการปรับปรุงและจัดระบบการจราจร
ในเขตพื้นที่เทศบาลอย่างเหมาะสม เพื่อให้การจราจรเป็นไปอย่างคล่องตัว สะดวก และปลอดภัยแก่ประชาชน
ลดอุบัติเหตุความเสียหายจากการจราจร ปรับปรุงถนนและทางเท้าให้ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย ส่งเสริม
สนับสนุนสร้างเสริมวินัย การจราจร ปรับ ปรุง ระบบระบายน้าให้มีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ ปูอ งกัน และแก้ไ ขปัญ หา
น้าท่ว มขังในชุมชนต่างๆ อย่ างเหมาะสม จัดระเบียบตลาดสดและการจาหน่า ยสิน ค้า ต่า ง ๆ ให้เ ป็น หมวดหมู่
อย่า งเหมาะสม ตามสภาพพื้น ที่ให้สอดคล้องกับสภาพ ของชุมชน วางระบบไฟฟูาแสงสว่างให้ได้มาตรฐาน
ครอบคลุม ทุกพื้นที่ จัดให้มี สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สถานที่ออกกาลังกาย ปรับปรุงภูมิทัศน์
ของชุมชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

-๑๔อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
(๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) 38 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) 39 บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้าสะอาดหรือน้าประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน
(๕) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(๙) เทศพาณิชย์
อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการ จัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถนของตนเองดังนี้
(๑) การจดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ของตนเอง
(๒) การจดให้มีและบารุงรักษาทางบกทางน้า และทางระบายน้า
(๓) การจดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

-๑๕(๗) การพาณิชย์และการสงเสริมการลงทุน
(๘) การส่งเสริมการทองเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสงคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(๑๑) การบารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกีย่ วกับทีอ่ ยู่อาศัย
(๑๓) การจดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การสงเสริมกีฬา
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๑๘) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดให้มีและควบคมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว ์
(๒๒) การจดให้มีและควบคมการฆ่าสัตว์
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
(๒๔) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาสาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถนตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

-๑๖-

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลชะอวด
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รวม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน
และสังคม
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
2.3 แผนงานสาธารณสุข
2.4 แผนงานการศึกษา
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

3

200,000

3

200,000

3

200,000

3

200,000

3

200,000

15

1,100,000

3

200,000

3

200,000

3

200,000

3

200,000

3

200,000

15

1,100,000

13
4

851,000
100,000

15
4

961,000
100,000

16
5

1,091,000
170,000

16
5

1,091,000
170,000

16
5

1,091,000
170,000

76
23

5,085,000
710,000

12
49
12

720,000
2,624,790
1,160,000

19
51
13

1,040,000
4,738,160
1,750,000

20
70
17

3,040,000
8,096,160
18,750,000

20
70
17

3,040,000
8,096,160
18,750,000

20
70
17

3,040,000
8,496,160
19,600,000

91
310
76

10,880,000
32,051,130
60,500,000

-๑๗ยุทธศาสตร์
2.6 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม
และนันทนาการ
2.7 แผนงานงบกลาง
รวม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจราจร
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
3.3 แผนงานการพาณิชย์
3.4 แผนงานการศึกษา
3.5 แผนงานงบกลาง
รวม

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
14
1,980,000
15
2,024,000
14
2,369,000

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
14
2,369,000

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
14
2,469,000

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
71
11,211,000

4

6,242,000

4

6,185,200

4

6,397,600

4

6,833,200

4

7,133,200

20

32,792,000

108

13,677,790

121

16,798,360

146

39,913,760

146

40,349,360

146

41,999,360

667

153,229,130

15
1
2
1
19

23,697,900
20,000
1,200,000
55,000
24,972,900

22
2
2
1
27

33,097,900
620,000
1,200,000
55,000
34,972,900

55
2
2
1
60

174,956,900
620,000
1,200,000
55,000
176,771,900

55
2
2
1
60

183,956,900
620,000
1,200,000
55,000
185,771,900

2
55
2
2
1
62

12,900,000
233,896,900
620,000
1,200,000
55,000
248,671,900

2
202
9
10
5
228

12,900,000
649,606,500
2,500,000
6,000,000
275,000
671,281,500

-๑๘ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน
5.4 แผนงานงบกลาง
รวม

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3

274,000

16

7,684,000

4
16

11,500,000
7,684,000

4
16

11,100,000
7,684,000

4
16

11,100,000
7,684,000

12
67

33,700,000
31,010,000

3

274,000

16

7,684,000

20

19,184,000

20

18,784,000

20

18,784,000

79

64,710,000

22
6

3,340,000
660,000

23
7

4,340,000
876,000

32
9

5,050,000
3,353,000

31
9

4,350,000
3,353,400

34
9

15,150,000
3,353,400

142
40

32,230,000
11,596,200

3
1

1,300,000
129,000

3
1

1,300,000
129,000

3
1

1,300,000
153,000

3
1

1,300,000
160,000

3
3

1,300,000
165,000

15
7

6,500,000
737,800

32

5,429,000

34

6,645,000

45

9,856,000

44

9,163,400

49

19,968,400

204

51,064,000

-๑๙ยุทธศาสตร์
6. ยุทธศาสตร์
ด้านกิจการ
พาณิชย์
6.1 แผนงาน
การพาณิชย์
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

1

1,500,000

1

1,500,000

1

1,500,000

1

165

44,553,690

1
202

1,500,000
67,800,260

1
275

1,500,000
247,485,660

1
273

1,500,000
255,828,660

1
281

1,500,000

รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ (บาท)
โครงการ
4

6,000,000

1,500,000
4
6,000,000
331,123,660 1,197 947,3844,630

-๒๐การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และนาไปสู่การปฏิบัติ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕) ตามรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ด้านการพัฒนาคนและสังคม
๑
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒
เบี้ยยังชีพความพิการ
๓
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
๔
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
๖
จัดงานทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
๗
อุดหนุนอาหารกลางวัน (อุดหนุนส่วนราชการ ร.ร.บ้านชะอวด)
ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๑
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ด้านการบริหาร
๑
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
๒
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
๓
จัดซื้อลาโพงเสียงตามสายแบบฮอร์น
รวม ๑๑ โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่าย

๔,๙๖๕,๖๐๐
๑,๕๓๓,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑,๒๗๖,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕,๙๒๒,๐๐๐

๑,๐๐๐
๖,๓๓๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๒๘,๒๐๐
๓๕,๙๘๐
๒,๘๖๑,๒๕๐

๓๐,๐๐๐

๒๘,๕๐๐

๕๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๗,๕๐๐
๑๓,๙๗๙,๑๐๐

๕๔,๙๐๖
๗,๖๕๐
๔,๘๙๐
๓,๖๗๘,๗๐๖

หมายเหตุ เนื่องจากตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลชะอวด มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างต่อเนื่อง โครงการต่าง ๆ
ทีบ่ รรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ได้ดาเนินการเป็นส่ว นใหญ่ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด
นครศรีธรรมราชในการปูองกันและควบคุมโรค

