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ค ำน ำ 

 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลช าฆ้อ ประจ าปี ๒๕61 ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕2 มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า และ
วรรคหก  ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เป็น
ประจ าทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 
๖ ข้อ ๒๙ (๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลช าฆ้อ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลช าฆ้อ ท าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามโครงการในแผนการด า เนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตาม
การด าเนินงานของโครงการและการประเมินผลลัพธ์ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
ต าบลช าฆ้อ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนต่อไป 
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ส่วนที่ 1  บทน ำ 
------- 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ 
ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่
ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้ างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลช าฆ้อซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลช าฆ้อ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลต าบลช าฆ้อที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลช าฆ้อหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลช าฆ้อ ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลช าฆ้อ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลช าฆ้ อ               
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่ งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก    
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขัน้ต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้         
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ 
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลช าฆ้อต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลช าฆ้อ โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลช าฆ้อ  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน  
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลช าฆ้อ มีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลช าฆ้อโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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คณะกรรมการ
คณะติดตาม

และ
ประเมินผล 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในต าบลช าฆ้อทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans)เป็นสิ่ งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิ ควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด            
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ
เป็นต้นและหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวม       
ทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน าเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการส ารวจและเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล    
ช าฆ้อ ตามความเหมาะสมที่คณะกรรมการติดตามและระเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกตามความเหมาะสม และสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินการที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเมษายน และภายในตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลช าฆ้อ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
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อ าเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง           
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบ      
มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
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(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถอืและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล..../องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลช าฆ้อเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 
5 ปี พ.ศ. 2557 - 2561 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เทศบาลต าบลช าฆ้อ 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

        ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา กีฬา   
นันทนาการ สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการ  

อยู่ดีมีสุข 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรสร้างความพร้อมของ

ต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       2) พันธกิจประกอบด้วย 
          พันธกิจที่   1 พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ    
              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          พันธกิจที่  2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
          พันธกิจที่  3  เพ่ิมประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพ   
                                                      สาธารณูปโภค และการบริหารจัดการที่ดี 
          พันธกิจที่  4  ป้องกันและบรรเทาสาธารณ  
      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
        จุดมุ่งหมายที่ 1 เทศบาลต าบลช าฆ้อ มีหลักการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงาน 
        จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
        จุดมุ่งหมายที่ 3 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        จุดมุ่งหมายที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุรักษ์และพัฒนา 
        จุดมุ่งหมายที่ 5 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของเทศบาลต าบลช าฆ้อ
     4) วิสัยทัศน์  
    “ต าบลช าฆ้อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม” 
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1.2 แผนพัฒนำส่ีปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 
  1.2.1 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่ 1 ต.ค.2560–30 ก.ย.2561) 

          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

ยุทธศำสตร ์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง จ ำนวนของ
แผน 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1.)ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพสังคม 
กำรศึกษำ ศำสนำ กีฬำ 
นันทนำกำร สำธำรณสุข 
และศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
1.3 แผนงานการศึกษา 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
1.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
1.9 งบกลาง 

รวม 

7 
14 

 
16 
44 
1 
7 
 

11 
 

5 
 

3 
108 

380,000.00 
538,000.00 

 
7,462,400.00 
1,344,600.00 

30,000.00 
650,000.00 

 
1,374,000.00 

 
1,280,000.00 

 
6,528,000.00 

19,587,000 

3 
3 
 

4 
30 
- 
3 
 

4 
 
- 
 

3 
50 

230,524.00 
83,420.00 

 
4,421,885.00 

614,206.90 
- 

299,950.00 
 

364,567.00 
 

- 
 

6,970,700.00                        
12,985,252.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.30 
2.)ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่ำง
สมดุลและบริกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.2 แผนการเกษตร 

 
รวม 

6 
8 
5 
 

19  

765,000.00 
158,400.00 

55,000.00 
 

978,400.00 

1 
- 
2 
 

3 

400,000.00 
- 

15,000.00 
 

415,000.00 

 
 
 
 

15.79 

3.)ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน     
ทุกด้ำนอย่ำงสมดุล 
 

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 
รวม 

85 
 
 

85 

122,386,400.00 
 
 

122,386,400.00 

9 
 
 

9 

5,163,000.00 
 
 

5,163,000.00 

 
 
 

10.59 
4.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรเมือง กำรมีสว่น
ร่วม และกำรบริหำร 
จัดกำร อยู่ดีมีสุข 
 
 
 
 

4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
4.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
4.3 แผนงานสาธารณสุข 
4.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
4.5 แผนงานงบกลาง 

รวม 

20 
1 
 

1 
6 
 

1 
29 

1,020,000.00 
20,000.00 

 
67,500.00 

195,000.00 
 

100,000.00 
1,402,500.00 

9 
- 
 
- 
- 
 
- 
9 

1,962,284.00 
- 
 
- 
- 
 
- 

1,962,284.00 

 
 
 
 
 
 
 

31.3 

5.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจและปรับ
โครงสร้ำงให้สมดุลและ
แข่งขันได้ 
 

5.1 แผนงานการศึกษา 
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
5.3 แผนงานการเกษตร 

 
รวม 

1 
1 
 

1 
 

3 

6,000.00 
20,000.00 

 
30,000.00 

 
46,000.00 

- 
1 
 
- 
 

1 

- 
30,000.00 

 
- 
 

30,000.00 

 
 
 
 
 

33.33 

รวมทุกแผนงำน 244 144,400,300 72 20,555,536.90 29.51 
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1.2.2 สรุปโครงกำรที่ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสี่ปี 
  เทศบาลต าบลช าฆ้อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 รวม 244 โครงการ อนุมัติงบประมาณ  81 โครงการ          
(เทศบัญญัติ) 

ยุทธศำสตร์ 

โครงกำร 
แผนพัฒนำส่ี

ปี 
 

โครงกำร 
อนุมัติ

งบประมำณ 
 

 
หมำยเหตุ 

% 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา กีฬา 
นันทนาการ สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

108 54 50 

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุล
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

19 4 21.05 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่าง
สมดุล 

85 10 11.76 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการเมือง การมีส่วนร่วม
และการบริหารจัดการอยู่ดีมีสุข 

29 13 44.83 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างให้
สมดุลและแข่งขันได้ 

3 1 33.33 

รวม 244 81 36.16 

แผนภูมิ เปรียบเทียบตำมแผนพัฒนำส่ีปีกับอนุมัติงบประมำณ 

 
 

โครงการแผนพฒันาสี่ปี 61
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โครงการแผนพฒันาสี่ปี 61 อนมุติังบประมาณ ปี 61
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1.2.3 สรุปโครงกำรในแผนพัฒนำสี่ปีท่ีอนุมัติเบิกจ่ำย 
  เทศบาลต าบลช าฆ้อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕61 รวม 244โครงการ อนุมัติที่ เบิกจ่าย 72 โครงการ          
(เทศบัญญัติ) 

ยุทธศำสตร์ 

 
โครงกำร 

แผนพัฒนำสี่ปี 
 

โครงกำร       
ที่อนุมัติเบิกจ่ำย 

 
หมำยเหตุ 

% 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

108 50 46.30 

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่าง
สมดุลและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

19 3 15.79 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน
อย่างสมดุล 

85 9 10.59 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการเมือง การมีส่วนร่วม
และการบริหารจัดการอยู่ดีมีสุข 

29 9 31.03 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและปรับ
โครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้ 

3 1 33.33 

รวม 244 72 29.92 
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1.2.4 สรุปโครงกำรที่ด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน 
 เทศบาลต าบลช าฆ้อได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ได้ก าหนดโครงการ    
ทีอ่นุมัติงบประมาณ 81  โครงการ  อนุมัติเบิกจ่าย 72 โครงการ 

 

อนมุติังบประมาณ 61
0
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ย.1 ย.2 ย.3 ย.4 ย.5

อนมุติังบประมาณ 61 อนมุติัเบิกจ่าย 61

ยุทธศำสตร์ 

 
โครงกำร 
อนุมัติ

งบประมำณ 
 

โครงกำร     
ที่อนุมัติ
เบิกจ่ำย 

 
หมำยเหตุ 

% 

 
โครงกำรที่

กันเงิน 

 
หมำยเหตุ 

% 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

54 50 92.60 - - 

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อย่างสมดุลและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

4 3 75 
 

 -  - 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทุกด้านอย่างสมดุล 

10 1 10 8 80 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการเมือง การมี
ส่วนร่วมและการบริหารจัดการอยู่ดีมีสุข 

13 9 69.23 - - 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและปรับ
โครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้ 

1 1 100  -  - 

รวม 81 64 79.01 8 9.76 
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1.2.5 สรุปโครงกำรที่ด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน 

 เทศบาลต าบลช าฆ้อได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) โดยได้ก าหนดโครงการ
ทีป่รากฏจ านวน  244  โครงการด าเนินงาน   72  โครงการ 

ยุทธศำสตร์ 

 
โครงกำร

แผนพัฒนำสี่ปี 
 

โครงกำร     
ที่ด ำเนินงำน 

 
หมำยเหตุ 

% 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

108 50 46.30 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

19 3 15.79 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน
อย่างสมดุล 

85 9 10.59 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการเมือง การมีส่วน
ร่วมและการบริหารจัดการอยู่ดีมีสุข 

29 9 31.03 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
สร้างความพร้อมของต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3 1 33.33 

รวม 244 72 29.29 
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 1.3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564  
     1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
        เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไดด้ าเนินการจริง 
        1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 
1.)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ 
สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

-แผนงานการศึกษา 
 

4 175,000.00 -พิจารณาตามอัตนัยของปัญหาของสถานการณ์นั้น ตามความเหมาะสม 

2)ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

-แผนงานการเกษตร 1 15,000.00 -พิจารณาตามอัตนัยของปัญหาของสถานการณ์นั้น ตามความเหมาะสม 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุล 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

1 650,00000 -พิจารณาตามอัตนัยของปัญหาของสถานการณ์นั้น ตามความเหมาะสม 

     

4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การมีส่วนร่วม และการ
บริหารจัดการ อยู่ดีมีสุข 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 115,000.00 -พิจารณาตามอัตนัยของปัญหาของสถานการณ์นั้น ตามความเหมาะสม 

     
รวม 9 955,000.00  
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 1.3.2   ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 
       เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 
       1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

1.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิต สังคม กำรศึกษำ 
ศำสนำ กีฬำ นันทนำกำร 
สำธำรณสุขและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่ 

 

1.1 แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

 

1. โครงการศึกษาเรียนรู้
ตามรอยพ่อหลวง 
 

- เด็ก และเยาวชน ตลอดจน  
ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ตาม
รอยพ่อหลวง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
เพื่อการเกษตร 

 

12,585.00 
 

-เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน
กลุ่มต่างๆ จ านวน 150 คนได้รับ
การศึกษา 

 

- ประชาชนในต าบลช าฆ้อ มาใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้รับการปลูกฝังหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อม
น ามาใช้กับชีวิตประจ าวัน 

2. โครงการรัฐพิธี 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุก
หมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม 

168,585.00 
 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
 

-ประชาชนเห็นความส าคัญของวันรัฐพิธี 

3. โครงการวันส าคัญ
ของชาติ 

 

- ด าเนินการกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ 

49,354.00 
 

- ผู้เช้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ - ประชาชนมีส่วนร่วมในวันส าคัญ เกิดความ
สามัคคี 

1.2 แผนงำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

 

1. โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันปีใหม่ของ
เทศบาลต าบลช าฆ้อ 
 

- ตั้งจุดเพื่อให้บริการ ประชาชน
1 จุด เป็นเวลา 7 วัน 

 

34,070.00 
 

- ร้อยละ70 ของประชาชน 
ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ 
พึงพอใจในการบริการ 

-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

2. โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศการสงกรานต์ 

 

-  ตั้งจุดเพื่อบริการประชาชน 
     1 จุด เป็นเวลา 7 วัน 

 

34,900.00 
 

- ร้อยละ 70 ชองประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความพึ่งพอใจในบริการ 

 

- ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

3. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

- จัดฝึกปฏิบัติให้กับ อปพร. และ
ศึกษาดูงาน จ านวน 30 คน   

14,450.00 - ร้อยละ 80 ของ อปพร.ที่ศึกษาดูงาน
และฝึกปฏิบัติ มีความรู้สามารถ
ปฏิบัติงานได้เมื่อเกิดสาธารณภัย 
 

- สมาชิก อปพร. มีความรู้ในการช่วยเหลือสา
ธารณภัย 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

 1.3 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

1.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 
 

จ้างเหมา จัดท าอาหาร  
กลางวันและจัดซ้ือสื่อการเรียน
ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 105 คน 

630,200.00 
 
 
 

- เด็กนักเรียนอาหารกลางวันและสื่อ
การเรียนการเรียนการศึกษาร้อยละ 
๑๐๐ ศูนย์ฯ 

 

-นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานและมีสื่อ
การเรียน 
ครบทุกคน 

 

2.โครงการสนับสนุน
งบประมาณให้
สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่เพื่อจัดซ้ือ
อาหารกลางวัน 

 

-  1.ร.ร.บ้านช าฆ้อ จ านวน 
 1,848,000 บาท 
 (330คน x 20คน x280วัน) 
 2.ร.ร.บ้านศรีประชา  
 จ านวน 896,000 บาท 
 (160คนx20คน x280วัน) 
 3.ร.ร.บ้านเขาช่องลม  
 จ านวน 1,008,000 บาท 
 (180คน x20คน x280 วัน) 

2,440,000.00 
 

-นักเรียนในเขตพื้นที่ 
มีอาหารกลางวัน 
รับประทานครบถ้วน 
ตลอดปีการศึกษา 

 

-เด็กนักเรียนมีสุขภาวะ 
โภชนาการที่ครบถ้วน 
ตามวัย 

 

3.โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

 - เด็กและเยาวชนในพื้นที่ร่วม  
กิจกรรม 

165,000.00 
 

-เด็กได้แสดงออกทางสร้าง 
สรรค์พัฒนาสมวัยรอบด้าน 

-เด็กได้แสดงออกทางสร้าง 
สรรค์พัฒนาสมวัยรอบด้าน 

4.โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม(นม) ส าหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ต าบลช าฆ้อ และสังกัด 
สพฐ.ในเขตพื้นที่ 
 

1.ร.ร.บ้านช าฆ้อ จ านวน 
 1,848,000 บาท 
 (330คน x 20คน x280วัน) 
 2.ร.ร.บ้านศรีประชา  
 จ านวน 896,000 บาท 
 (160คนx20คน x280วัน) 
 3.ร.ร.บ้านเขาช่องลม  
 จ านวน 1,008,000 บาท 

 (180คน x20คน x280 วัน) 
 

1,186,685.00 
 

- เด็กนักเรียนอาหารกลางวันและสื่อ
การเรียนการเรียนการศึกษาร้อยละ 
๑๐๐ ศูนย์ฯ 

 

-นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานและมีสื่อ
การเรียนครบทุกคน 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

 1.4 แผนงำนสำธำรณสุข 
 

1.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
 

- ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าใน 
สุนัขและแมว จ านวน 1 ครั้งทุก 
 
 

125,565.00 
 
 
 

-ร้อยละ 80 ของประชากรในเขต
เทศบาลทั้งหมดปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าที่เกิดจากสุนัขและแมว 
 

- สามารถป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อัตรา
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ลดลง 

2. โครงการควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสัตว์เลี้ยง
ต าบลช าฆ้อ 
 

- ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าใน  
สุนัขและแมว ปีละ 1 ครั้ง   
  ให้บริการฉีดยาคุมก าเนิดสัตว์  
  เลี้ยง 600 ตัว 

125,565.00 
 

- สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ ร้อยละ 100 ของ
จ านวนชุมชน 

 

- สามารถคุมก าเนิดปริมาณสัตว์เร่ร่อนและสามรถ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 

3.โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

- ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ต าบล 
ข าฆ้อ สถานที่ราชการวัดทุก
แห่ง 

 

183,076.90 
 

- ป้องกันและควบคุม 
ร้อยละ100 ของ จ านวนชุมชน 

 

- ควบคุมโรคไข้เลือดออกในการแพร่ระบาดและ
สามารถก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ของยุง 

 

4.โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 
 

- ประชาชนในเขตพื้นทีบ่้านศรี
ประชา หมู่ที ่1 ต าบลช าฆอ้ 
อ าเภอเขาชะเมา จ านวน 32 
คน 

6,000.00 - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน  
2.ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจากการขาดสารไอโอดีน 
 

5. โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภบิาลใน
โรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

- โรงเรียนบ้านศรีประชา 
ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา 

 

7,000.00 -ร้อยละ 80 ของมาตรฐานที่ก าหนด 
 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีประชามีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
2.นักเรียนมีส่วนร่วมในการประกอบอาหารที่มี
ประโยชน์และถูกสุขลกัษณะ 
3.นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีประชามีสุขอนามัยที่
ดีขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

  6. โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมาร ี
 

- โรงเรียนบ้านศรีประชา 
ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา 
 

7,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนมีความตระหนกัในการจัดการและ
ดูแลสุขภาพตนเองรวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อลดเส่ียงลดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2.ปรชาชนมีความรู้ความเขา้ใจและเอาใจใส่
ดูแลสุขภาพตนและคนในครอบครัวมากขึ้น 
 

7. โครงการหมอบ้านใน
พระราชประสงค์ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี
 

- อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐาน หมู่ที่ 2 จ านวน 19 คน 

 

7,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ
ของตนเองเบื้องต้น 
2.กลุ่มเป้าหมายได้น าความรู้ที่ได้รับไป
ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น 

 
8. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่
ด้านภัยมะเร็งเต้านม 
 

- สตรีอายุ 30-70 ปี ในเขต
พื้นที่ หมู่ที่ 2  จ านวน 40 คน 

 

7,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันยรกัษ์ฯ 
2.กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และชว่ยกนั
ส่งเสริมให้สตรีในเขตพื้นที่สามารถตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

 
9.โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี
 

- ประชาชนในเขตพื้นทีบ่้านศรี
ประชา หมู่ที ่2 ต าบลช าฆอ้ 
อ าเภอเขาชะเมา จ านวน 32 
คน 
 

6,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน  
2.ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจากการขาดสารไอโอดีน 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
จ ำนวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

  10. โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี
 

- ประชาชนในเขตพื้นที่บ้านศรี
ประชา หมู่ที ่3 ต าบลช าฆอ้ 
อ าเภอเขาชะเมา จ านวน 32 
คน 
 

6,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน  
2.ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจากการขาดสารไอโอดีน 
 

11. โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภบิาลใน
โรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี
 

- โรงเรียนบ้านช าฆ้อ   
ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา 

 

8,000.00 
 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านช าฆ้อ มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
2.นักเรียนมีส่วนร่วมในการประกอบอาหารที่มี
ประโยชน์และถูกสุขลกัษณะ 
3.นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีประชามีสุขอนามัยที่
ดีขึ้น 

 
12. การควบคุม
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี
 

- ประชาชนเขตพื้นที่อายุ 30ปี  
จ านวน 30 คน 

 

6,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.สามารถลดอัตราการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีต่อพฤติกรรมการบริโภคของ
ชุมชน 
2.ชุมชนสามารถน าไปสู่แนวทางการรักษาที่
ถูกต้องและส่งผลดีต่อสุขภาพผู้ป่วย 

 
13. การควบคุม
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี
 

- ประชาชนเขตพื้นที่อายุ 30ปี  
จ านวน 30 คน 
 

6,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.สามารถลดอัตราการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีต่อพฤติกรรมการบริโภคของ
ชุมชน 
2.ชุมชนสามารถน าไปสู่แนวทางการรักษาที่
ถูกต้องและส่งผลดีต่อสุขภาพผู้ป่วย 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
จ ำนวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

  14. โครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม 
 

- สตรีอายุ 30-70 ปี ในเขต
พื้นที่ หมู่ที่ 4  จ านวน 40 คน 
 

7,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันยรกัษ์ฯ 
2.กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และชว่ยกนั
ส่งเสริมให้สตรีในเขตพื้นที่สามารถตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 
 

15. โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภบิาลใน
โรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี
 

- โรงเรียนบ้านเขาชอ่งลม  
ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา 

 

8,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาช่องลมมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
2.นักเรียนมีส่วนร่วมในการประกอบอาหารที่มี
ประโยชน์และถูกสุขลกัษณะ 
3.นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาช่องลมมีสุขอนามัย
ที่ดีขึ้น 

 
16. การควบคุม
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี
 

- ประชาชนในเขตพื้นที ่    
อาย ุ30 ป ี 
ขึ้นไปจ านวน 40 คน 

 

7,000.00 
 

-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.สามารถลดอัตราการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีต่อพฤติกรรมการบริโภคของ
ชุมชน 
2.ชุมชนสามารถน าไปสู่แนวทางการรักษาที่
ถูกต้องและส่งผลดีต่อสุขภาพผู้ป่วย 

 
17. โครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม 
 

- สตรีอายุ 30-70 ปี ในเขต
พื้นที่ หมู่ที่ 4  จ านวน 40 คน 
 

6,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันยรกัษ์ฯ 
2.กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และชว่ยกนั
ส่งเสริมให้สตรีในเขตพื้นที่สามารถตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

  18. โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี
 

- ประชาชนในเขตพื้นทีบ่้าน
สวนขนุน หมู่ที ่5 ต าบลช าฆ้อ 
อ าเภอเขาชะเมา  
จ านวน 32 คน 
 

6,000.00 
 

-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 2.ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจในสาเหตแุละอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน 
2.ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจากการขาดสารไอโอดีน 
 

19. โครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม 
 

- สตรีอายุ 30-70 ปี ในเขต
พื้นที่ หมู่ที่ 6  จ านวน 40 คน 

 

7,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันยรกัษ์ฯ 
2.กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และชว่ยกนั
ส่งเสริมให้สตรีในเขตพื้นที่สามารถตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

 
20. การควบคุม
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี
 

- ประชาชนในเขตพื้นที ่หมู่ที่6     
จ านวน 40 คน 

 

7,000.00 
 

-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.สามารถลดอัตราการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีต่อพฤติกรรมการบริโภคของ
ชุมชน 
2.ชุมชนสามารถน าไปสู่แนวทางการรักษาที่
ถูกต้องและส่งผลดีต่อสุขภาพผู้ป่วย 

 
21. โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี
 

- ประชาชนในเขตพื้นทีบ่้านศรี
ประชา หมู่ที ่6 ต าบลช าฆอ้ 
อ าเภอเขาชะเมา จ านวน    
32 คน 
 

6,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน  
2.ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจากการขาดสารไอโอดีน 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

  22. โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี
 

- ประชาชนในเขตพื้นทีบ่้านศรี
ประชา หมู่ที ่7 ต าบลช าฆอ้ 
อ าเภอเขาชะเมา           
จ านวน 32 คน 
 

6,000.00 
 

-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 2.ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจในสาเหตแุละอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน 
2.ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจากการขาดสารไอโอดีน 
 

23. การควบคุม
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี
 

- ประชาชนในเขตพื้นที ่หมู่ที่7     
จ านวน 40 คน 

 

7,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.สามารถลดอัตราการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีต่อพฤติกรรมการบริโภคของ
ชุมชน 
2.ชุมชนสามารถน าไปสู่แนวทางการรักษาที่
ถูกต้องและส่งผลดีต่อสุขภาพผู้ป่วย 

 
24. โครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าด้านภัยมะเร็ง เต้านม 
 

- สตรีอายุ 30-70 ปี ในเขต
พื้นที่ หมู่ที่ 7  จ านวน 40 คน 

 

7,000.00 
 

-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันยรกัษ์ฯ 
2.กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และชว่ยกนั
ส่งเสริมให้สตรีในเขตพื้นที่สามารถตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

 
25. การควบคุม
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี
 

- ประชาชนในเขตพื้นที ่อายุ 
30 ปี  จ านวน 40 คน 
 

7,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.สามารถลดอัตราการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีต่อพฤติกรรมการบริโภคของ
ชุมชน 
2.ชุมชนสามารถน าไปสู่แนวทางการรักษาที่
ถูกต้องและส่งผลดีต่อสุขภาพผู้ป่วย 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

  26. โครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม 
 

- สตรีอายุ 30-70 ปี ในเขต
พื้นที่ หมู่ที่ 8  จ านวน 40 คน 
 

7,000.00 - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันยรกัษ์ฯ 
2.กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และชว่ยกนั
ส่งเสริมให้สตรีในเขตพื้นที่สามารถตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

27. โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี
 

- ประชาชนในเขตพื้นทีบ่้านศรี
ประชา หมู่ที ่8 ต าบลช าฆอ้ 
อ าเภอเขาชะเมา จ านวน    
32 คน 

 

6,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 2.ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจในสาเหตแุละอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน 
2.ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจากการขาดสารไอโอดีน 

28. การควบคุม
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี
 

- ประชาชนในเขตพื้นที ่หมู่ที9่     
จ านวน 40 คน 

 

7,000.00 - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.สามารถลดอัตราการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีต่อพฤติกรรมการบริโภคของ
ชุมชน 
2.ชุมชนสามารถน าไปสู่แนวทางการรักษาที่
ถูกต้องและส่งผลดีต่อสุขภาพผู้ป่วย 

29. โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

- ประชาชนในเขตพื้นทีบ่้านศรี
ประชา หมู่ที ่9 ต าบลช าฆอ้ 
อ าเภอเขาชะเมา จ านวน    
32 คน 
 

6,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีน 2.ประชาชนในพื้นที่มีความรู้
ความเข้าใจในสาเหตุและอันตรายจากการขาด
สารไอโอดีน 
2.ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจากการขาดสารไอโอดีน 

30. โครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม 

- สตรีอายุ 30-70 ปี ในเขต
พื้นที่ หมู่ที่ 9  จ านวน 40 คน 
 

7,000.00 - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระราช
ประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ 
2.กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และช่วยกันส่งเสริม
ให้สตรีในเขตพื้นที่สามารถตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลช าฆ้อ หน้า 25 
 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

 1.5 แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็ง 

1. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมและเพิ่ม
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

-ผู้สูงอายุในหมู่1-9 ต าบล 
ช าฆ้อ ประมาณ 100 คน 
ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรม 
ต่อเนื่องผู้สูงอายุ สมาชิกใน 
ชมรมได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  
ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

95,700.00 - ผู้สูงอายุในชมรมมีความสุขและได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เห็นคุณค่า
กิจกรรม 
 

- ผู้สูงอายุท ากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข
ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเองเกิดความ

ภาคภูมิใจผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพ 
 

2. โครงการการส่งเสริม
ความเข้มแข็งและการยุติ
ความรุนแรง 

-  สตรีหมู่ 1-9 ต าบลข าฆ้อ 
จ านวน 80 คน ร่วมกิจกรรม
รณรงค์การยุติความรุนแรงต่อ
สตรี กิจกรรมกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมความเข้มแข็ง 

 

6,000.00 - สตรีในต าบลข าฆ้อ มีความเข้มแข็งมี
เรือข่ายยุติความรุนแรงต่อสตรี 

 

- สตรีในต าบลช าฆ้อ มีความเข้าใจกฎหมาย
เกี่ยวกับสตรีและลดปัญหาความรุนแรงต่อสตรี 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ60 

 

3. โครงการตามรอยพ่อ
อย่างพอเพียง 

- จัดอบรมการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

198,250.00 - สามารถกระตุ้นให้สตรีมีการด าเนิน
ชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 

 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ 
 

1.6 แผนงำนศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

1. โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 

- จัดงานวันประเพณีวัน
สงกรานต์ 
 

240,000.00 - ประชาชนมีส่วนร่วมส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรม 
 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการร้อยละ 100 
 

2. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

- จัดประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 
 

19,787.00 - ประชาชนมีส่วนร่วมส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรม 
 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ร้อยละ 100 
 

3. โครงการเทศกาล
ผลไม้ของดีอ าเภอเขาชะ
เมา 

- ร่วมจัดกิจกรรมผลไม้และของ
ดีระดับอ าเภอ 
 

99,000.00 - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ น าภูมิ
ปัญญาและน าแสดงให้รู้จักทั่วไปมาก
ขึ้น 
 

- เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
100 ของโครงการ 
 

4. โครงการประเพณี
ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปี
ใหม่ 

- จัดงานท าบุญตักบาตร 
วันขึ้นปีใหม่ 
 

5,780.00 -ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมเกิดความ
สามัคคี 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการร้อยละ 80 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

 1.7 งบกลำง 1. โครงการหลักประกัน
สุขภาพด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 
จ านวน 716 คน 
60-69 ปี จ านวน 433 คน 
70-79 ปี จ านวน 208 คน 
80-89 ปี จ านวน 67 คน 
90 ปี ขึ้นไป จ านวน 8 คน 
 

5,866,700.00 - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น 
 

- จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย   ยังชีพ 
 

2. โครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิการ
สังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพลภาพ 
 

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้
พิการ จ านวน 90 คน 
 

1,044,000.00 - ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

- จ านวนผู้พิการได้รับเงินเบี้ย ยังชีพ 
 

3. โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้ป่วยโรคเอดส์จ านวน 10 คน 
 
 

60,000.00 - ผู้ติดเชื้อเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

- จ านวนผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 
 

2. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 
 

1.โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวของช าฆ้อ 
 

- ส ารวจแหลง่ท่องเที่ยวของดี
ต าบลช าฆ้อ พัฒนาแหล่งท่อง
เทียวของต าบลช าฆ้อ 
ประชาสัมพันธ์การกระตุ้นให้
ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวในต าบลช า
ฆ้อ ส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน 
 

400,000.00 
 

- ผู้ที่มาท่องเที่ยวในต าบลช าฆ้อ 
เพิ่มขึ้นทุกปีประชาชนมีรายได้จากการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีแหล่งเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ควบคู่กับภาคการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน 
 

- แหล่งท่องเที่ยวและของดีประจ าต าบล 
 

2.2 แผนงำนกำรเกษตร 
 

1. โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าทางการเกษตร 
 

- เด็ก เยาวชน และประชาชน
ต าบลช าฆ้อ 
 

10,000.00 
 

- แหล่งน้ าทางการเกษตรได้รับการ
พัฒนาที่ดีขึ้น 
 

- พัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตร จ านวน 1 แหล่ง 
 

2. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาแหล่งน้ าด้าน
การเกษตร 
 

- แหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

5,000.00 
 

- มีแผนพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

- มีข้อมูลด้านแหล่งน้ าด้านการเกษตร 
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3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทุกด้ำนอย่ำงสมดุล 

3.1 แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำร
โยธำ 
 

1. โครงการถนน
ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายรางปลาดุก – 
คลองป่าไม้ หมู่ที่ 6 

เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ที่6 
กว้าง 5 ม. ระยะทาง 172 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 860 ตร.ม. (ตามแบบ 
ทต.ก าหนด) 

500,000.00 เส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 6 ร้อยละ 
100 ตามแบบที่ก าหนด 

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้
รวดเร็ว ผลผลิตเสียหายน้อยลงและปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

2. โครงการปรับปรุง
ถนนบลาดยางแบบผิว
เรียบสายศรีประชา-เนิน
ไม้หอม หมู่ที่1,8 
 

- เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ที่1,8 
กว้าง 6 ม. ยาว 380 ม. พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม.ไม่มี
ไหล่ทาง พร้อมงานตีเส้นจราจร
(ตามแบบ ทต.ก าหนด) 
 

620,000.00 - ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ
สัญจรไปมาได้รวดเร็วผละผลิตเสียหาย
น้อยและปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

- เส้นทางคมนาคม หมู่ที่8 หมู่ที1 ร้อยละ 100 
ตามแบบที่ก าหนด 
 

  3. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวเรียบสาย
ช าฆ้อ-ท่าข้าม หมู่ที่ 2 
 

- เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ที่2 กว้าง 
6 ม. ยาว 300 ม.โดยซ่อมเป็น 
4 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 
ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง พร้อมงานตี
เส้นจราจร(ตามแบบ ทต.
ก าหนด) 
 

490,000.00 
 

- ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ
สัญจรไปมาได้รวดเร็วผละผลิตเสียหาย
น้อยและปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

- เส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 2 ร้อยละ 100 ตาม
แบบที่ก าหนด 
 

4. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบผิว
เรียบสายช าฆ้อ – หนอง
เสม็ด หมู่ที่2 
 

- เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ที่2 กว้าง 
6 ม. ยาว 447 ม.โดยซ่อมเป็น 
6 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,682 
ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง พร้อมงานตี
เส้นจราจร(ตามแบบ ทต.
ก าหนด) 
 

784,000.00 
 

- ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ
สัญจรไปมาได้รวดเร็วผละผลิตเสียหาย
น้อยและปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

- เส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 2 ร้อยละ 100 ตาม
แบบที่ก าหนด 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

  5.โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสายช าฆ้อ-
ศรีประชา หมู่ที่ 3,1 
 

- เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ที่3 กว้าง 
6 ม. ยาว 420 ม.โดยซ่อมต่อ 
ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 
ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง พร้อมงานตี
เส้นจราจร(ตามแบบ ทต.
ก าหนด) 

690,000.00 
 

- ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ
สัญจรไปมาได้รวดเร็วผละผลิตเสียหาย
น้อยและปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

- เส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 3 ร้อยละ 100 ตาม
แบบที่ก าหนด 
 

6. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวเรียบสาย
เขาช่องลม-หนองมน  
หมู่ที่4 
 

- เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ที่4 กว้าง 
6 ม. ยาว 425 ม.โดยซ่อม 2 
ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550 
ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง พร้อมงานตี
เส้นจราจร(ตามแบบ ทต.
ก าหนด 

690,000.00 
 

- ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ
สัญจรไปมาได้รวดเร็วผละผลิตเสียหาย
น้อยและปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

- เส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 4 ร้อยละ 100 ตาม
แบบที่ก าหนด 
 

  7. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองปลาไหล 
– ศรีประชา หมู่ที ่8 

เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ที่8 
กว้าง 5 ม. ระยะทาง 106 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 530 ตร.ม.  
(ตามแบบ ทต.ก าหนด) 

303,000.00 เส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 8 ร้อยละ 
100 ตามแบบที่ก าหนด 

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้
รวดเร็ว ผลผลิตเสียหายน้อยลงและปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

8. โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
สิงห์บุปผา หมู๋ที ่5 

เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ที่5กว้าง 
5 ม. ระยะทาง 200 ม. หนา 
0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1000 ตร.ม.  
(ตามแบบ ทต.ก าหนด) 

586,000.00 เส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 5 รอ้ยละ 
100 ตามแบบที่ก าหนด 

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้
รวดเร็ว ผลผลิตเสียหายน้อยลงและปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

  9. โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองโพล้ -  ซอย 2 
หมู่ที่ 9 

เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ที่5กว้าง 
5 ม. ระยะทาง 172 ม. หนา 
0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
860 ตร.ม.  
(ตามแบบ ทต.ก าหนด) 

500,000.00 เส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 9 ร้อยละ 
100 ตามแบบที่ก าหนด 

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้
รวดเร็ว ผลผลิตเสียหายน้อยลงและปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมือง 
กำรมสี่วนร่วม และกำร
บริหำรอยู่ดีมีสุข 

4.1 แผนงำนบริหำร
ทั่วไป 
 

1. โครงการด าเนินการ
จัดท าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์(e-lass) 

- รองรับการปฏิบัติงานในระบบ
(e-lass) 
 

30,000.00 
 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
คลังในระบบ  (e-lass) 
 

- รองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชี(e-lass) 
 

2. โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
 

- ให้ความรู้วิธีเข้าถึงข่าวสารของ
ทางราชการและที่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานและ
ประชาชน 30 คน 

13,567.00 
 

- ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจวิธีการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการได้มาก
ยิ่งขึ้น 
 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

  3. โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยแผนที่
และทะเบียนทรัพย์สินของ 
อปท. พ.ศ.2550 

30,000.00 
 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
คลัง 
 

- จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

4.โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลช าฆ้อ  

- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ปีละ1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 50 คน 
 

83,600.00 
 

-บุคลากรของเทศบาลมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น เพิ่มพูน 
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
 

5. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
น าไปสู่การตัดสินใจการ
ด าเนินการ 

16,897.00 
 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและเสนอปัญหาความ
ต้องการของตนเอง 

- แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปปฏิบัติได้เกินร้อยละ 
30 ของปีงบประมาณ 
 

6. โครงการจัดท าสื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 

- จัดท าสื่อส าหรับ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและงาน
ต่างๆ ของเทศบาล 

20,000.00 
 

- ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและ
บริการของหน่วยงาน 
 

- มีสือ่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเทศบาล 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

  7. โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างเทศบาล 

- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
เทศบาลต าบลช าฆ้อ 
 

40,000.00 
 

- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า และ
พนักงานเทศบาลต าบลช าฆ้อ ได้รับ
การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 

- เพื่อฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 1 ครั้ง 
 

8.โครงการพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์และพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร์มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหิตาธิเบศรา
มาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
สยามมินทรธิราชบรม
นาถบพิตร 

- สนับสนุนงบประมาณให้
หน่วยงานรัฐ อื่นๆ หรือ อปท.
อื่นๆ หรือองค์กรประชาชน 
 

150,000.00 
 

-สามารถสนับสนุนการด าเนินงานตาม
โครงการ 
 

- ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์โครงการร้อยละ 
100 กิจกรรม 
 

9. โครงการเทศบาลยิ้ม - จัดกิจกรรมให้บริการต่างๆ
ประชาชนที่เดินทางไม่สะดวก 

1,578,220.00 - ผู้รับบริการร้อยละ 100   
ที่ให้บริการ 
 

- ประชาชนมีความสะดวกสบายในการเดินทาง 
 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจและปรับ
โครงสร้ำงให้สมดุลและ
แข่งขันได้ 

5.1 แผนงำนส่งเสริม
สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1. โครงการส่งเสริมฝึก
อาชีพ 

- จัดกิจกรรมให้บริการต่างๆ
ประชาชนที่เดินทางไม่สะดวก 
- ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ช าฆ้อ ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ 
 

30,000.00 
 

- ประชาชนสามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้ 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

รวม 20,555,536.90  
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 5) สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564     

ยุทธศำสตร์ โครงกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำร โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรจริง 
2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

 จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

1.)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการ 
สาธารณสุข และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

108 19,587,000 103 19,313,000 98 18,163,000 98 18,163,000 50 12,985,252.90       

2.ยุทธศาสตรส์่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่างสมดุลและ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

19 978,400 19 978,400 19 978,400 19 978,400 3 415,000.00       

3.)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

85 122,386,400 68 86,269,500 55 80,668,500 54 80,468,500 9 5,163,000.00       

4.) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การมีส่วนร่วม และการ
บริหารจัดการ อยู่ดีมีสุข 

29 1,402,500 28 1,367,500 24 1,127,500 24 1,127,500 9 1,962,284.00       

5.) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และปรับโครงสร้างให้
สมดุลและแข่งขัน 

3 46,000 3 46,000 3 46,000 3 46,000 1 30,000.00 
 
 
 
 

      

รวม 244 144,400,300 221 107,974,400 199 100,983,400 198 100,783,400 72 20,555,536.90       
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3. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  3.1  วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศำสตร ์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก หน่วยงำนสนับสนุน ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
1 .)ยุ ท ธศ าสต ร์ ก ารพั ฒ น าด้ า น
คุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้
ของชุมชน 
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ    
 นันทนาการ 
-งบกลาง 

- ส านักงานปลัด 
- ส านักงานปลัด 
 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุข 
- กองสวัสดิการสังคม 
 
-  กองการศึกษา 
 
- กองสวัสดิการสังคม 

 3 
3 
 

4 
30 
3 
 

4 
 

3 

230,524.00 
83,420.00 

 
4,421,885.00 

614,206.90 
299,950.00 

 
364,567.00 

 
6,970,700.00 

2.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่างสมดุลและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการเกษตร 

- ส านักงานปลัด 
- ส านักงานปลัด 
 

 1 
2 

400,000.00 
15,000.00 

3.)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- กองช่าง  9 5,163,000.00 

4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การมีส่วนร่วม และการ
บริหารจัดการ อยู่ดีมีสุข 

 -แผนงานบริหารงานทั่วไป - ส านักงานปลัด 
- กองวิชาการและแผนงาน 
- กองคลัง 

 4 
3 
2 

1,851,820.00 
50,464.00 
60,000.00 

5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและปรับโครงสร้างให้สมดุล
และแข่งขัน 

 - แผนงานส่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- กองสวัสดิการสังคม  1 30,000.00 

รวม     72 20,555,536.90 
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หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ใหล้งยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมหีลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย 
   หน่วยงานตามความเป็นจริงได้   
  2.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน 
   และสังคม เป็นต้น   
  3.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน 
   สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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    3.1.2  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน ประชาชนได้เรียน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯทรง
พระราชทานแนวทางเพื่อ
การด าเนินชีวิตของปวงชน
ชาวไทย 

- เด็ก และเยาวชน ตลอดจน  
ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ตาม
รอยพ่อหลวง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
เพื่อการเกษตร 

 

12,585.00 
 

-เด็กและเยาวชนตลอดจน
ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
จ านวน 150 คนได้รับ
การศึกษา 

 

-ประชาชนในต าบลช าฆ้อ มาใช้
กับชีวิตประจ าวันได้รับการ
ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พร้อมน ามาใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน 

 

ส านักปลัด 

2 โครงการรัฐพิธี 
 

-เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ในวันส าคัญของชาต ิ

-เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกหมู่
เหล่า ร่วมกิจกรรม 

168,585.00 
 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม      
ร้อยละ 80 

-ประชาชนเห็นความส าของ 
วันรัฐพิธี 

ส านักปลัด 

3 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันปีใหม่ของเทศบาลต าบลช าฆ้อ 

-เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร 

-ตั้งจุดเพื่อให้บริการ ประชาชน1 
จุด เป็นเวลา 7 

34,070.00 
 

-ร้อยละ70 ของประชาชน 
ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ 
พึงพอใจในการบริการ 

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง 
 

ส านักปลัด 

4 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศการสงกรานต์ 

เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร 

- ตั้งจุดเพื่อบริการประชาชน 
  1 จุด เป็นเวลา 7 วัน 

34,900.00 
 

-ร้อยละ70 ของประชาชน 
ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ 
พึงพอใจในการบริการ 

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ส านักปลัด 

5 โครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อจ านวนสมาชิกอปพร.ทั้ง
เก่าและใหม่มีการพัฒนา
ความรู้และการความรู้ความ
ช่วยเหลือสาธารณภยัที่เป็น
ปัจจุบันมากขึ้น 

- จัดฝึกปฏิบัติให้กับ อปพร. และ
ศึกษาดูงาน จ านวน 30 คน   

14,450.00 - ร้อยละ 80 ของ อปพร.
ที่ศึกษาดูงานและฝึก
ปฏิบัติ มีความรู้สามารถ
ปฏิบัติงานได้เมื่อเกิดสา
ธารณภัย 

- สมาชิก อปพร. มีความรู้ในการ
ช่วยเหลือสาธารณภัย 
 

ส านักปลัด 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

6 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 

-เพื่อสร้างความตะหนกั
ถึงความส าคัญของเด็ก
และเยาวชนรวมถึงสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างเด็กเยาวชน และ
ผู้ปกครอง 

-เด็กและเยาวชนในพื้นที่ร่วม
กิจกรรม 
 

165,000.00 
 

-กิจกรรมส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนร้อยละ ๑๐๐ ของ 
โครงการ 
 

-เด็กได้แสดงออกทางสร้างสรรค์
พัฒนาสมวัยรอบด้าน 
 

กองการศึกษา 

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

1.เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า 
2.เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

 -ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมว    จ านวน 1 ครั้งทุก 

 

125,565.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ประชากรในเขตเทศบาล
ทั้งหมดปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าที่เกิดจากสุนัข
และแมว 

-สามารถป้องกันขวบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าได้อัตราการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นที่ลดลง 
 

กองสาธารณสุข 

8 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิด
สัตว์เลี้ยงต าบลช าฆ้อ 
 

เพื่อป้องกันและควบคุม
การเกิดโรคพิษสุนัขบา้
และเพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการปอ้งกันโรค
พิษสุนัขบ้าเพือควบคุม
จ านวนสัตว์เลีย้ง เช่น 
สุนัข แมว ฯลฯ 

- ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าใน 
สุนัขและแมว ปีละ   1 ครั้ง    
ให้บริการฉีดยาคุมก าเนิดสัตว์ 
เลี้ยง 00 ตัว 

125,565.00 
 

- สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ ร้อยละ 
100 ของจ านวนชุมชน 
 

- สามารถคุมก าเนิดปริมาณสัตว์
เร่ร่อนและสามรถป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
  

กองสาธารณสุข 

9 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อลดอัตราการปว่ยดว้ย
โรคไข้เลือดออก 

- ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ต าบล 
ข าฆ้อ สถานที่ราชการวัดทุกแห่ง 

183,076.90 
 

- ป้องกันและควบคุม 
ร้อยละ100 ของ จ านวน
ชุมชน 

- ควบคุมโรคไข้เลือดออกในการ
แพรร่ะบาดและสามารถก าจัด
แหล่งเพาะพันธ์ของยุง 

กองสาธารณสุข 

10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมและเพิ่มศักยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุ 
 

1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ 
ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจ
ในการใช้ชีวิต 

-ผู้สูงอายุในหมู่1-9 ต าบล    
ช าฆ้อประมาณ 100 คนชมรม
ผู้สูงอายุมีกิจกรรมต่อเนื่อง
ผู้สูงอายุ สมาชิกในชมรมได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน ตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

95,700.00 
 

-ผู้สูงอายุท ากิจกรรม
ร่วมกันอย่างมีความสุข
ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของ
ตนเองเกิดความ 

-ผู้สูงอายุในชมรมมีความสุขและ
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เห็นคุณค่ากิจกรรม 
 

กองสวัสดิการสังคม 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

11 โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งและการยุติ
ความรุนแรง 

1.เพื่อส่งเสริมการยุติ
ความรุนแรงต่อสตรี 
2.เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้กับสตรี 
3.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
สตรี 

-  สตรีหมู่ 1-9 ต าบลข าฆ้อ 
จ านวน 80 คน ร่วมกิจกรรม
รณรงค์การยุติความรุนแรงต่อ
สตรี กิจกรรมกอบรมเพื่อส่งเสริม
ความเข้มแข็ง 

6,000.00 
 

- สตรีในต าบลช าฆ้อ       
มีความเข้าใจกฎหมาย
เกี่ยวกับสตรีและลดปัญหา
ความรุนแรงต่อสตรี      
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ60 
 

- สตรีในต าบลข าฆ้อ มีความ
เข้มแข็งมีเรือข่ายยุติความรุนแรง
ต่อสตรี 
 

กองสวัสดิการสังคม 

12 โครงการตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง เพื่อให้สตรีสามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือนและ
กระตุ้นให้สตรีด าเนินชีวิต
ตามแนวพระราชด ารัส 

จัดอบรมการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

198,250.00 
 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุมโครงการ 
 

สามารถกระตุ้นให้สตรีมีการ
ด าเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 

13 โครงการประเพณีท าบุญตักบาตร   
วันขึ้นปีใหม่    
 

- เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณ ี
อันดีงามทาง
พระพุทธศาสนา 
ให้คงอยู่สืบไป 
- เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดรีะหว่าง
ผู้บริหาร และพนกังาน ใน
เทศบาลต าบลช าฆ้อ 

-จัดงานท าบุญตักบาตร 
วันขึ้นปีใหม่ 
 

5,780.00 
 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการร้อยละ 80 
 

-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
เกิดความสามัคคี 

กองการศึกษา 

14 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ให้คง
อยู่สืบไปเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์
ชุมชน 

จัดงานวันประเพณีวันสงกรานต์ 240,000.00 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการร้อยละ 100 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ ร้อยละ 100 

ประชาชนมีส่วนร่วมส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรม 
- ประชาชนมีส่วนร่วมส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

15 โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่ต่อไป 

- จัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 19,787.00 
 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ ร้อยละ 100 

- ประชาชนมีส่วนร่วมส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

16 โครงการเทศกาลผลไม้และของด ี          
อ าเภอเขาชะเมา 

เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธก์ิจกรรม
ท้องถิ่นและของด ี

ร่วมจัดกิจกรรมผลไม้และของดี
ระดับอ าเภอ 

99,000.00 
 

- เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
100 ของโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ น า
ภูมิปัญญาและน าแสดงให้รู้จัก
ทั่วไปมากขึ้น 

กองการศึกษา 

17 โครงการหลักประกันสุขภาพด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลช าฆ้อ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ที่ดีขึ้น 

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ 
จ านวน 716 คน 
60-69 ปี จ านวน 433 คน  70-
79 ปี จ านวน 208 คน 80-89 ปี 
จ านวน 67 คน 90 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 8 คน 

5,866,700.00 
 

- จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 
 

- ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

กองสวัสดิการสังคม 

18 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ   

-เพื่อสงเคราะห์คนพิการ 
ในเขตเทศบาลต าบล 
ช าฆ้อ ให้มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้
พิการ จ านวน 90 คน 

1,044,000.00 
 

-จ านวนผู้พิการที่ได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพ 
 

-ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองสวัสดิการสังคม 

19 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  -เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยโรค
เอดส์ ในเขต เทศบาล
ต าบลช าฆ้อ ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับ
ผู้ป่วยโรคเอดส์  
จ านวน 10 คน 

60,000.00 -จ านวนผู้ป่วยโรคเอดส์ที่
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 

- ผู้ติดเชื้อเอดส์มีคุณภาพชีวิต      
ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

20 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของดีช าฆ้อ 1.เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และควบคู่กับภาค
เกษตรอย่างยั่งยิน 
2.เพื่อให้ประชาชนเกิด
รายได้ 

-ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวของดีต าบล
ช าฆ้อ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ
ต าบลช าฆ้อ ประชาสัมพันธ์กระตุ้น
ให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวในต าบลช า
ฆ้อ ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน 

400,000.00 - แหล่งท่องเที่ยวและ  ของ
ดีประจ าต าบล 

-ผู้เข้ามาท่องเที่ยวในต าบลช าฆ้อ
เพิ่มขึ้นทุกปีประชาชนมีรายได้
จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวมี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่
กับภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ส านักปลัด 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

21 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตร เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าทาง
การเกษตรต าบลช าฆ้อ 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ต าบลช าฆ้อ 

10,000.00 พัฒนาแหล่งน้ าทางการ 
เกษตร จ านวน 1 แหล่ง 

แหล่งน้ าทางการเกษตรได้รับการ
พัฒนาที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

22 โครงการจัดท าแผนพัฒนาแหล่งน้ าด้าน
การเกษตร 

เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาด้านแหล่งน้ าดา้น
การเกษตร 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 5,000.00 
 

- มีข้อมูลด้านแหล่งน้ าด้าน
การเกษตร 

- มีแผนพัฒนาแหล่งน้ าทาง
การเกษตร 

ส านักปลัด 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรางปลาดุก – คลองป่าไม้ หมู่ที่ 6 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

- เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ 6  
กว้าง 5 ม. ระยะทาง 860 มง
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 860  ตร.ม.
(ตามแบบ ทต.ก าหนด) 

500,000.00 
 

- เส้นทางคมนาคมหมู่ 6 
ร้อยละ 100 ตามแบบที
ก าหนด 
 

- ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไปมาได้รวดเร็ว
ผลผลิตเสียหายน้อย 
 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองปลาไหล  – ศรีประชา หมู่ที่ 8 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

- เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ 8    
กว้าง  5  ม.  ระยะทาง   
106 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 530 
ตร.ม.(ตามแบบ ทต.ก าหนด) 

303,000.00 
 

- เส้นทางคมนาคมหมู่ 8 
ร้อยละ 100 ตามแบบที
ก าหนด 
 

- ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไปมาได้รวดเร็ว
ผลผลิตเสียหายน้อย 
 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสิงห์บุปผา  หมู่ที่ 5 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

- เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ 5  
กว้าง 5 ม. ระยะทาง 200 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม. 
(ตามแบบ ทต.ก าหนด) 

586,000.00 
 

- เส้นทางคมนาคมหมู่ 5 
ร้อยละ 100 ตามแบบที
ก าหนด 
 

- ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไปมาได้รวดเร็ว
ผลผลิตเสียหายน้อย 
 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองโพล้ – ซอย2  หมู่ที่ 9 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

- เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่9  
กว้าง 5 ม. ระยะทาง  172 ม.
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
860  ตร.ม. 
(ตามแบบ ทต.ก าหนด) 

500,000.00 
 

- เส้นทางคมนาคมหมู่ 9
ร้อยละ 100 ตามแบบที
ก าหนด 
 

- ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไปมาได้รวดเร็ว
ผลผลิตเสียหายน้อย 
 

กองช่าง 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

27 โครงการปรับปรุงถนนบลาดยางแบบผิวเรียบ
สายศรีประชา-เนินไม้หอม หมู่ที่1,8 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ที่1,8 
กว้าง 6 ม. ยาว 380 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,280 ตร.ม.ไม่มีไหล่
ทาง พร้อมงานตีเส้นจราจร(ตาม
แบบ ทต.ก าหนด) 

620,000.00 - เส้นทางคมนาคม หมู่ที่8 
หมู่ที1 ร้อยละ 100 ตาม
แบบที่ก าหนด 
 

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ
สัญจรไปมาได้รวดเร็วผละผลิต
เสียหายน้อยและปลอดภัยทั้ ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ     
สายช าฆ้อ-ท่าข้าม หมู่ที่ 2 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ที่2 กว้าง 
6 ม. ยาว 300 ม.โดยซ่อมเป็น 
4 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 
ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง พร้อมงานตี
เส้นจราจร(ตามแบบ ทต.
ก าหนด) 

490,000.00 
 

- เส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 2 
ร้อยละ 100 ตามแบบที่
ก าหนด 
 

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ
สัญจรไปมาได้รวดเร็วผละผลิต
เสียหายน้อยและปลอดภัยทั้ ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
สายช าฆ้อ – หนองเสม็ด หมู่ที่ 2 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

- เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ที่2 กว้าง 
6 ม. ยาว 447 ม.โดยซ่อมเป็น 
6 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,682 
ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง พร้อมงานตี
เส้นจราจร(ตามแบบ ทต.
ก าหนด) 

784,000.00 
 

- เสน้ทางคมนาคม หมู่ที่ 2 
ร้อยละ 100 ตามแบบที่
ก าหนด 
 

- ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และสัญจรไปมาได้รวดเร็วผละ
ผลิตเสียหายน้อยและปลอดภัย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายช าฆ้อ-ศรี
ประชา หมู่ที่ 3,1 
 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

- เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ที่3 กว้าง 
6 ม. ยาว 420 ม.โดยซ่อมต่อ 
ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 
ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง พร้อมงานตี
เส้นจราจร(ตามแบบ ทต.
ก าหนด) 

690,000.00 
 

- เส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 3 
ร้อยละ 100 ตามแบบที่
ก าหนด 
 

- ขนส่งผลผลติทางการเกษตร
และสัญจรไปมาได้รวดเร็วผละ
ผลิตเสียหายน้อยและปลอดภัย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

31 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบสาย
เขาช่องลม-หนองมน    หมู่ที่ 4 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

- เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร หมู่ที่4 กว้าง 
6 ม. ยาว 425 ม.โดยซ่อม 2 
ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550 
ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง พรอ้มงานตี
เส้นจราจร(ตามแบบ ทต.
ก าหนด) 

690,000.00 
 

- เส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 
4 ร้อยละ 100 ตามแบบ
ที่ก าหนด 
 

- ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และสัญจรไปมาได้รวดเร็วผละ
ผลิตเสียหายน้อยและปลอดภัย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

32 โครงการด าเนินการจัดท าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์(e-lass) 

เพื่อจ่ายค่าด าเนินการ
จัดท าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์  (e-lass) 

- รองรับการปฏิบัติงานในระบบ
(e-lass) 

30,000.00 
 

- รองรับการปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชี(e-lass) 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลังในระบบ         
(e-lass) 

กองคลัง 

33 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้
ด้านข่าวสารและวธิีการ
เข้าถึงข่าวสารของทาง
ราชการ 

- ให้ความรู้วิธีเข้าถึงข่าวสารของ
ทางราชการและที่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานและ
ประชาชน 30 คน 

13,567.00 
 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 

- ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจ
วิธีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการได้มากยิ่งขึ้น 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

34 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานคลังใน
การจัดท าแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

- ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยแผนที่
และทะเบียนทรัพย์สินของ 
อปท. พ.ศ.2550 

30,000.00 
 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 
 

กองคลัง 

35 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาลต าบล
ช าฆ้อ  

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลช าฆ้อ 

- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานปี
ละ1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 50 คน 

83,600.00 
 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อย
ละ 80 
 

-บุคลากรของเทศบาลมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น เพิ่มพูน 
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
 

ส านักปลัด 

36 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เท่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
น าความคิดเห็นไปเป็น
แนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
น าไปสู่การตัดสินใจการ
ด าเนินการ 

16,897.00 - แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไป
ปฏิบัติได้เกินร้อยละ 30 
ของปีงบประมาณ 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและเสนอ
ปัญหาความต้องกรของตนเอง 

กองวิชาการและ
แผนงาน 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

37 โครงการจัดท าสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่
ประชาชน 

- จัดท าสื่อส าหรับ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
งานต่างๆ ของเทศบาล 

20,000.00 
 

- มีสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล 
 

- ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
และบริการของหน่วยงาน 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

38 โครงการฝกึอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
เทศบาล 

เพื่ออบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผูบ้ริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูก   
จ้างประจ าและพนักงาน
เทศบาลต าบลช าฆ้อ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
เทศบาลต าบล  ช าฆ้อ 

40,000.00 
 

เพื่อฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 1 ครั้ง 
 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
เทศบาลต าบลช าฆ้อ ได้รับการ
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

ส านักปลัด 

39 โครงการเทศบาลยิ้ม เพื่อให้บริการประชาชน
นอกสถานที่ในการ
เดินทางไม่สะดวก 

- จัดกิจกรรมให้บริการต่างๆ
ประชาชนที่เดินทางไม่สะดวก 

1,578,220.00 - ผู้รับบริการร้อยละ 100       
ที่ให้บริการ 
 

- ประชาชนมีความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง 
 

ส านักปลัด 

40 . โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสด้านอาชีพ
ให้กับประชาชนในเขต
ต าบลช าฆ้อ 

- ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลช าฆ้อ ได้รับการฝึกอบรม
อาชีพ 

30,000.00 
 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

ประชาชนสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้ 

กองสวัสดิการและ
สังคม 

รวม 15,919,297.90  
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    3.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กร
ประชาชนองค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)     

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร
จริง (ผลผลิตของ

โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

1 โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มห่ชาภูมิ
พลอดุลยเดชมหิตาธิเบศรามาธิบดจีักรี
นฤบดินทร์สยามมินทรธิราชบรมนาถ
บพิตร 

-เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามโครงการพิธีถวายดอกไม้    
จันทร์และพระราชพธิีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรา
มาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ สยามมิ
นทราธิราชบรมนาถบพิตร 

-สนับสนุนงบประมาณ
ให้หน่วยงานรัฐ อื่นๆ 
หรือ อปท.อื่นๆ หรือ
องค์กรประชาชน 

150,000.00 -ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์
โครงการ ร้อยละ 
100 กิจกรรม 

-สามารถสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

ส านักปลัด อ าเภอเขาชะเมา 

2 โครงการวันส าคัญของชาติ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามการจัดงานรัฐพิธแีละวัน
ส าคัญของชาติ 

- ด าเนินการกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ 

49,354.00 
 

- ผู้เช้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ 

- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
วันส าคัญ เกิดความ
สามัคคี 

ส านักปลัด อ าเภอเขาชะเมา 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
และค่าสื่อการเรียนส าหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลช าฆ้อ 

  -จ้างเหมา จัดท าอาหาร  
กลางวันและจัดซ้ือสื่อ
การเรียนส าหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 105 คน 

630,200.00 - เด็กนักเรียน
อาหารกลางวันและ
สื่อการเรียนการ
เรียนการศึกษาร้อย
ละ ๑๐๐ ศูนย์ฯ 

-นักเรียนมีอาหารกลาง 
วันรับประทานและมีสื่อ
การเรียน 
ครบทุกคน 
 

กองการศึกษา 1.ศพด.บ้านช าฆ้อ  
2 .ศ พ ด .บ้ า น ศ รี
ประชา  
 
 

4 โครงการสนับสนุนงบประมาณให้
สถานศึกษาสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่เพื่อ
จัดซ้ืออาหารกลางวัน 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซ้ืออาหารกลางวัน
ให้กับสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
จ านวน 3 โรงเรียน 

-  1.ร.ร.บ้านช าฆ้อ จ านวน  
1,848,000 บาท 330คน  
x 20คน x280วัน) 2.ร.ร. 
บ้านศรีประชา  จ านวน  
896,000 บาท (160คน 
x20คน x280วัน) 3.ร.ร. 
บ้านเขาช่องลม  จ านวน  

2,440,000.00 -นักเรียนในเขต
พื้นที่ 
มีอาหารกลางวัน 
รับประทาน
ครบถ้วน 
ตลอดปีการศึกษา 

-เด็กนักเรียนมีสุขภาวะ 
โภชนาการที่ครบถ้วน 
ตามวัย 
 

กองการศึกษา 1.ร.ร.บ้านช าฆ้อ 
2.ร.ร.บ้านศรีประชา 
3.ร.ร.บ้านเขา 
ช่องลม 
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1,008,000 บาท (180คน  
x20คน x280 วัน) 

 

 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่
ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนที่ขอรับ
เงนิอุดหนุน 

5 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลช าฆ้อ 
และสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลต าบลช าฆ้อ 
และสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ 

1.ศพด.บ้านช าฆ้อ  
จ านวน  147,840  
บาท (64 คนx8.25  
บาทx280 วัน) 
 2.ศพด.บ้านศรีประชา  
 จ านวน 83,160 บาท 
 (36 คนx8.25 บาท 
x280 วัน) 3. ร.ร.บ้าน 
ช าฆ้อ จ านวน 
 707,850 บาท  
(330คน x8.25บาท  
x260 วัน) 4.ร.ร.บ้าน 
ศรีประชา จ านวน  
 343,200 บาท   
(160คน  x8.25 บาท  
x260วัน) 5.ร.ร.บ้าน 
เขาช่องลม  จ านวน  
386,100 บาท  
(180คน x8.25 บาท  
x260วัน) 

1,186,685.00 -นักเรียนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับอาหาร
กลางวัน/อาหาร
เสริมทุกโรงเรียน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

- เด็กนักเรียนมีอาหารที่
พอเพียงและเหมาะสม 
กับการเจริญเติบโตทาง 
ร่างกายและสติปัญญา 

กองการศึกษา 1.ศพด.บ้านช าฆ้อ  
2.ศพด.บ้านศรี
ประชา  
3.ร.ร.บ้านช าฆ้อ 
4.ร.ร.บ้านศรีประชา 
5.ร.ร.บ้านเขา 
ช่องลม 

6 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรค
ขาดไอโอดีนให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่โดยชุมชนเพือ่
ชุมชน 

- ประชาชนในเขต
พื้นที่บ้านศรีประชา 
หมู่ที่ 1 ต าบลช าฆ้อ 
อ าเภอเขาชะเมา 
จ านวน 32 คน 

6,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 2.
ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านศรีประชา  

หมู่ที่ 1 
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2.เพื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจในสาเหตุ
และอันตรายจากการขาดสาร
ไอโอดีน 

 สาเหตุและอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร
จริง (ผลผลิตของ

โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำร

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

7 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
 

1.เพื่อให้สถานที่ในการประกอบ
อาหารที่ถกูสุขลักษณะ 
2.เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การประกอบอาหาร 
3.เพื่อให้เกิดสุขอนามยัที่ดี
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านศรี
ประชา 
 

- โรงเรียนบ้านศรีประชา 
ต าบลช าฆ้อ  อ าเภอเขา
ชะเมา 
 

7,000.00 
 
 

-ร้อยละ 80 ของ
มาตรฐานที่ก าหนด 
 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ศรีประชามีสุขภาพ
อนามัยสมบรูณ์แข็งแรง 
2.นักเรียนมีสว่นร่วมใน
การประกอบอาหารที่มี
ประโยชนแ์ละถกู
สุขลักษณะ 3.นักเรียน
โรงเรียนบ้านศรีประชามี
สุขอนามัยที่ดขีึ้น 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านศรีประชา  

หมู่ที่ 1 

8 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์อคัร
ราชกุมาร ี
 

1.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิด
ความตื่นตัวตะหนกัต่อการดูแล
สุขภาพตนเองและทราบปัจจยั
เส่ียงที่จะเกิดภาวะเจ็บปว่ยใน
อนาคตของตนเองและครอบครัว 
2.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไห้
ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพ
ตนเองมากขึ้น 
 

- โรงเรียนบ้านศรีประชา 
ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขา
ชะเมา 

7,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนมีความ
ตระหนกัในการจัดการ
และดูแลสุขภาพตนเอง
รวมทั้งมีส่วนรว่มในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเพื่อลดเสี่ยงลดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2.ปรชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและเอาใจใส่ดูแล
สุขภาพตนและคนใน
ครอบครัวมากขึ้น 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านศรีประชา  

หมู่ที่ 1 

9 โครงการหมอบ้านในพระราชประสงค์ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 
 

1.เพื่อให้ประชาชนรู้และดูแล
สุขภาพของตนเองเบื้องต้น 
2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่อบรม
ได้น าความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 

- อาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน หมู่ที่ 2 จ านวน 
19 คน 

7,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับ
ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพของตนเอง
เบื้องต้น 
2.กลุ่มเป้าหมายได้น า
ความรู้ที่ได้รับไป

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านคลองโพล้  

หมู่ที่ 2 
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ช่วยเหลือประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร
จริง (ผลผลิตของ

โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำร

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ด้านภัยมะเร็ง   เต้านม 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันรักษ์ให้
หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใน
พื้นที่สามารถตรวจเต้านมดว้ย
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและถกูวธิี 
 

- สตรีอายุ 30-70 ปี ใน
เขตพื้นที่ หมู่ที่ 2  
จ านวน 40 คน 
 

7,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสืบสานพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
ถันยรักษ์ฯ 
2.กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และช่วยกัน
ส่งเสริมให้สตรีในเขต
พื้นที่สามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านคลองโพล้  
หมู่ที่ 2 

11 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี
 

1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรค
ขาดไอโอดีนให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่โดยชุมชนเพือ่
ชุมชน 
2.เพื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจในสาเหตแุละ
อันตรายจากการขาดสารไอโอดีน 
 

- ประชาชนในเขตพื้นที่
บ้านศรีประชา หมู่ที ่2 
ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะ
เมา จ านวน 32 คน 
 

6,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 2.
ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน 
2.ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านคลองโพล้      
หมู่ที่ 2 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร
จริง (ผลผลิตของ

โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

12 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี
 

1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรค
ขาดไอโอดีนให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่โดยชุมชนเพือ่
ชุมชน 
2.เพื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจในสาเหตแุละ
อันตรายจากการขาดสารไอโอดีน 
 

- ประชาชนในเขตพื้นที่ 
หมู่ที่ 3 ต าบลช าฆ้อ 
อ าเภอเขาชะเมา จ านวน 
32 คน 
 

6,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน   
2.ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน 
2.ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านช าฆ้อ หมู่ที ่3 

13 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
 

1.เพื่อให้สถานที่ในการประกอบ
อาหารที่ถกูสุขลักษณะ 
2.เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การประกอบอาหาร 
3.เพื่อให้เกิดสุขอนามยัที่ดี
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้าน   
ช าฆ้อ 
 

- โรงเรียนบ้านช าฆ้อ  
ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขา 
ชะเมา 
 

8,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ศรีประชามีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
2.นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การประกอบอาหารที่มี
ประโยชน์และถูก
สุขลักษณะ 3.นักเรียน
โรงเรียนบ้านศรีประชา
มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านช าฆ้อ หมู่ที ่3 

14 โครงการควบคุมหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 
 

1.เพื่อตรวจหาภาวะโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีของ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 
2.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ได้รับความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้
ตับ 

- ประชาชนเขตพื้นที่อายุ 
30ปี  จ านวน 30 คน 
 

6,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 

1.สามารถลดอัตราการ
เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีต่อ
พฤติกรรมการบริโภค
ของชุมชน 
2.ชุมชนสามารถน าไปสู่

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านช าฆ้อ หมู่ที ่3 
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แนวทางการรักษาที่
ถูกต้องและส่งผลดีต่อ
สุขภาพผู้ปว่ย 

 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร
จริง (ผลผลิตของ

โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำร

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

15 โครงการควบคุมหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 
 

1.เพื่อตรวจหาภาวะโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีของ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 
2.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ได้รับความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้
ตับ 
 

- ประชาชนเขตพื้นที่อายุ 
30ปี  จ านวน 30 คน 

6,000.00 
 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.สามารถลดอัตราการ
เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีต่อ
พฤติกรรมการบริโภค
ของชุมชน 2.ชุมชน
สามารถน าไปสู่แนว
ทางการรักษาทีถู่กต้อง
และส่งผลดีต่อสุขภาพ
ผู้ป่วย 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านช่องลม หมู่ที่ 4 

16 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ด้านภัยมะเร็งเต้านม 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันรักษ์ให้
หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใน
พื้นที่สามารถตรวจเต้านมดว้ย
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและถกูวธิี 

- ประชาชน หมู่ที ่4 สตรี
อาย ุ30-70 ปี  จ านวน 
40 คน 
 

7,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้มสี่วนร่วม
ในการสืบสานพระราช
ประสงค์ของสมเดจ็พระ
ศรีนครนิทราบรมราชชนนี
ผู้ก่อตั้งมูลนธิิถันยรักษ์ฯ 
2.กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรูแ้ละช่วยกัน
ส่งเสริมให้สตรีในเขตพืน้ที่
สามารถตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านช่องลม หมู่ที่ 4 

17 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
 

1.เพื่อให้สถานที่ในการประกอบ
อาหารที่ถกูสุขลักษณะ 
2.เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การประกอบอาหาร 
3.เพื่อให้เกิดสุขอนามยัที่ดี
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขา
ช่องลม 

- โรงเรียนบ้านเขาชอ่งลม  
ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะ
เมา 
 

8,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ศรีประชามีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
2.นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การประกอบอาหารที่มี
ประโยชน์และถูก
สุขลักษณะ 3.นักเรียน

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านช่องลม หมู่ที่ 4 
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 โรงเรียนบ้านเขาช่องลม   
มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น 

 
ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร

จริง (ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

18 โครงการควบคุมหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 
 

1.เพื่อตรวจหาภาวะโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีของ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 
2.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ได้รับความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้
ตับ 
 

- ประชาชนในเขตพื้นที ่    
อาย ุ30 ป ี 
ขึ้นไปจ านวน 40 คน 
 

7,000.00 
 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.สามารถลดอัตราการ
เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเรง็ทอ่น้ าดีตอ่
พฤติกรรมการบริโภคของ
ชุมชน 2.ชุมชนสามารถ
น าไปสู่แนวทางการรักษา
ที่ถกูต้องและส่งผลดตี่อ
สุขภาพผู้ป่วย 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านสวนขนุน  

หมู่ที่ 5 

19 14. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าด้านภยัมะเร็งเต้านม 

 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันรักษ์ให้
หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใน
พื้นที่สามารถตรวจเต้านมดว้ย
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและถกูวธิ ี
 

- สตรีอายุ 30-70 ปี ใน
เขตพื้นที่ หมู่ที่ 5  
จ านวน 40 คน 
 

6,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสืบสานพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
ถันยรักษ์ฯ 
2.กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และช่วยกัน
ส่งเสริมให้สตรีในเขต
พื้นที่สามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านสวนขนุน  

หมู่ที่ 5 

20 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี
 

 

1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรค
ขาดไอโอดีนให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่โดยชุมชนเพือ่
ชุมชน 
2.เพื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจในสาเหตแุละ
อันตรายจากการขาดสารไอโอดีน 

- ประชาชนในเขตพื้นที่
บ้านศรีประชา หมู่ที ่5 
ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะ
เมา จ านวน 32 คน 
 

6,000.00 
 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนไดร้ับส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 2.
ประชาชนในพื้นที่มีความรู้
ความเข้าใจในสาเหตแุละ
อันตรายจากการขาดสาร
ไอโอดนี 
2.ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเขา้ใจใน

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านสวนขนุน  

หมู่ที่ 5 
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 สาเหตุและอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดนี 

 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร
จริง (ผลผลิตของ

โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

21 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ด้านภัยมะเร็ง เต้านม 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันรักษ์ให้
หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใน
พื้นที่สามารถตรวจเต้านมดว้ย
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและถกูวธิี 
 

- สตรีอายุ 30-70 ปี ใน
เขตพื้นที่ หมู่ที่ 6  
จ านวน 40 คน 
 

7,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสืบสานพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
ถันยรักษ์ฯ 
2.กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และช่วยกัน
ส่งเสริมให้สตรีในเขต
พื้นที่สามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านโป่งสะท้อน  

หมู่ที่ 6 

22 โครงการควบคุมหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 
 

1.เพื่อตรวจหาภาวะโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีของ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 
2.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ได้รับความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้
ตับ 
 

- ประชาชนในเขตพื้นที ่
หมู่ที่6     
จ านวน 40 คน 
 

7,000.00 
 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.สามารถลดอัตราการ
เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีต่อ
พฤติกรรมการบริโภค
ของชุมชน 
2.ชุมชนสามารถ
น าไปสู่แนวทางการ
รักษาที่ถูกตอ้งและ
ส่งผลดีต่อสุขภาพ
ผู้ป่วย 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านโป่งสะท้อน  

หมู่ที่ 6 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร
จริง (ผลผลิตของ

โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

23 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี
 

1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรค
ขาดไอโอดีนให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่โดยชุมชนเพือ่
ชุมชน 
2.เพื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจในสาเหตแุละ
อันตรายจากการขาดสารไอโอดีน 
 

- ประชาชนในเขตพื้นที่
บ้านศรีประชา หมู่ที ่6 
ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะ
เมา จ านวน    32 คน 
 

6,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 2.
ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน 
2.ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตราย
จากการขาดสาร
ไอโอดีน 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านโป่งสะท้อน หมู่

ที่ 6 
 
 

24 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี
 

1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรค
ขาดไอโอดีนให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่โดยชุมชนเพือ่
ชุมชน 
2.เพื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจในสาเหตแุละ
อันตรายจากการขาดสารไอโอดีน 
 

- ประชาชนในเขตพื้นที่
บ้านศรีประชา หมู่ที ่7 
ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขา 
ชะเมา  จ านวน 32 คน 
 

6,000.00 
 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 2.
ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน 
2.ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านสี่แยกเนิน

สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร
จริง (ผลผลิตของ

โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

25 โครงการควบคุมหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 
 

1.เพื่อตรวจหาภาวะโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีของ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 
2.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ได้รับความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้
ตับ 

- ประชาชนในเขตพื้นที ่
หมู่ที่7     
จ านวน 40 คน 
 

7,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.สามารถลดอัตราการ
เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีต่อ
พฤติกรรมการบริโภค
ของชุมชน 
2.ชุมชนสามารถน าไปสู่
แนวทางการรักษาที่
ถูกต้องและส่งผลดีต่อ
สุขภาพผู้ปว่ย 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านสี่แยกเนิน

สมบูรณ์       
หมู่ที่ 7 

26 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ด้านภัยมะเร็งเต้านม 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันรักษ์ให้
หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใน
พื้นที่สามารถตรวจเต้านมดว้ย
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและถกูวธิี 
 

- สตรีอายุ 30-70 ปี ใน
เขตพื้นที่ หมู่ที่ 7  
จ านวน 40 คน 
 

7,000.00 
 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสืบสานพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
ถันยรักษ์ฯ 
2.กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และช่วยกัน
ส่งเสริมให้สตรีในเขต
พื้นที่สามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านสี่แยกเนิน

สมบูรณ์       
หมู่ที่ 7 

27 โครงการควบคุมหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 
 

1.เพื่อตรวจหาภาวะโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีของ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 
2.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ได้รับความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้
ตับ 
 

- ประชาชนในเขตพื้นที ่
อาย ุ30 ป ี จ านวน 40 
คน 
 

7,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.สามารถลดอัตราการ
เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีต่อ
พฤติกรรมการบริโภค
ของชุมชน 
2.ชุมชนสามารถน าไปสู่
แนวทางการรักษาที่

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านหนองปลาไหล  

หมู่ที่ 8 
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ถูกต้องและส่งผลดีต่อ
สุขภาพผู้ปว่ย 

 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร
จริง (ผลผลิตของ

โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

28 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ด้านภัยมะเร็งเต้านม 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันรักษ์ให้
หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใน
พื้นที่สามารถตรวจเต้านมดว้ย
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและถกูวธิ ี
 

- สตรีอายุ 30-70 ปี ใน
เขตพื้นที่ หมู่ที่ 8  
จ านวน 40 คน 
 

7,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสืบสานพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
ถันยรักษ์ฯ 
2.กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และช่วยกัน
ส่งเสริมให้สตรีในเขต
พื้นที่สามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านหนองปลาไหล  

หมู่ที่ 8 

29 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี
 

1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรค
ขาดไอโอดีนให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่โดยชุมชนเพือ่
ชุมชน 
2.เพื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจในสาเหตแุละ
อันตรายจากการขาดสารไอโอดีน 
 

- ประชาชนในเขตพื้นที่
บ้านศรีประชา หมู่ที ่8 
ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขา 
ชะเมา จ านวน  32 คน 
 

6,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 2.
ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน 
2.ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านหนองปลาไหล  

หมู่ที่ 8 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร
จริง (ผลผลิตของ

โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

30 โครงการควบคุมหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 
 

1.เพื่อตรวจหาภาวะโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีของ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 
2.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ได้รับความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้
ตับ 
 

- ประชาชนในเขตพื้นที ่
หมู่ที่9     
จ านวน 40 คน 
 

7,000.00 - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.สามารถลดอัตราการ
เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีต่อ
พฤติกรรมการบริโภค
ของชุมชน 
2.ชุมชนสามารถน าไปสู่
แนวทางการรักษาที่
ถูกต้องและส่งผลดีต่อ
สุขภาพผู้ปว่ย 

กองสาธารณสุข 
 

คณะกรรมการชุมชน
บ้านเขาบ่อแป้ง   

หมู่ที่ 9 

31 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี
 

1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรค
ขาดไอโอดีนให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่โดยชุมชนเพือ่
ชุมชน 
2.เพื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจในสาเหตแุละ
อันตรายจากการขาดสารไอโอดีน 
 

- ประชาชนในเขตพื้นที่
บ้านศรีประชา หมู่ที ่9 
ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขา 
ชะเมา จ านวน 32 คน 
 

6,000.00 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.ประชาชนได้รับส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 2.
ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน 
2.ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านเขาบ่อแป้ง   

หมู่ที่ 9 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร
จริง (ผลผลิตของ

โครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

32 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ด้านภัยมะเร็งเต้านม 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันรักษ์ให้
หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใน
พื้นที่สามารถตรวจเต้านมดว้ย
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและถกูวธิี 
 

- สตรีอายุ 30-70 ปี 
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9  
จ านวน 40 คน 
 

7,000.00 
 

- ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

1.ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสืบสานพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
ถันยรักษ์ฯ 
2.กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และช่วยกัน
ส่งเสริมให้สตรีในเขต
พื้นที่สามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง 

กองสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน
บ้านเขาบ่อแป้ง 
 หมู่ที่ 9 

รวม 4,636,239.00  
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บทที่ ๓ 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

เทศบาลต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
 
 

 เทศบาลต าบลช าฆ้อ  ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลช า
ฆ้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ 
ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของ
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลช าฆ้อ  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  3 ส่วน ได้แก่ 
 1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
 2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 3. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการด าเนินงาน 
 
 
 

 
 
1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนด 
แบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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ค ำชี้แจง:  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น    
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

เทศบำลต ำบลช ำฆ้ออ ำเภอเขำชะเมำ     จังหวัดระยอง 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรส่วนท้องถิ่น 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำส่วนท้องถิ่น 

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ   
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   

13. มีการก าหนดเปา้หมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

2. กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

แบบที่  2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค ำชี้แจง :  แบบที่  2   เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา4ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุกปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน หรือจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลช าฆ้อ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน ช่วงระยะเวลา รวมที ่๑ – 2 
 (1)   ช่วงที่   1   (ตุลาคม–มีนาคม)  (2)   ช่วงที่   2  (เมษายน–กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ   4  ปี 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา   4  ปี 

ยุทธศำสตร ์

ปีที่  1 
พ.ศ. 2561 

ปีที่  2  
พ.ศ. 2562 

ปีที่  3 
พ.ศ. 2563 

ปีที่ 4 
พ.ศ. 2564 รวม 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม การศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ 
สาธารณสุข และ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

108 19,587,000 103 19,313,000 98 18,163,000 98 18,163,000 407 75,226,000 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์อยา่งสมดุลและ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

19 978,400 19 978,400 19 978,400 19 978,400 76 3,913,600 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทุก
ด้านอย่างสมดุล 

85 122,386,400 68 86,269,500 55 80,668,500 54 80,468,500 262 369,792,900 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การมีส่วน
ร่วมและการบริหารจัดการ
อยู่ดีมีสุข 

29 1,402,500 28 1,367,500 24 1,127,500 24 1,127,500 105 5,025,000 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและปรับ
โครงสร้างให้สมดุลและ
แข่งขันได้ 

3 46,000 3 46,000 3 46,000 3 46,000 12 184,000 

รวม 244 144,400,300 221 107,974,400 199 100,983,400 198 100,783,400 862 454,141,500 
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3. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลช ำฆ้อ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
(เริ่มตั้งแต่   1  ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน  2561) 

 
 

ยุทธศำสตร์ 

โครงการ
แผนพัฒนาสี่ปี 

61 

โครงกำรที่อนุมัติงบประมำณ 
(ตามเทศบัญญัติ) 

โครงกำรที่เบิกจ่ำย 
(ตามเทศบัญญัติ) 

หมายเหต ุ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ งบประมาณอนุมัติ จ านวน ร้อยละ งบประมาณด าเนินการ เทียบกับ
อนุมัติงบฯ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม การศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ 
สาธารณสุข และ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

108 44.26 54 25 13,358,839.00 50 46.30 12,985,252.90 92.60 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์อยา่งสมดุลและ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

19 7.79 4 21.05 430,000.00 3 15.79 415,000.00 75 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทุก
ด้านอย่างสมดุล 

85 34.84 10 11.76 5,997,900.00 9 10.59 
 

5,163,000.00 90 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การมีส่วน
ร่วมและการบริหาร
จัดการอยู่ดีมีสุข 

29 11.98 12 58.33 980,500.00 9 31.04 1,962,284.00 69.23 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและปรับ
โครงสร้างให้สมดุลและ
แข่งขันได้ 

3 1.23 1 33.33 30,000.00 1 33.33 30,000.00 100 

รวม 244 
 

100 
 

81 33.20 20,577,239.00 72 29.51 20,555,536.90 ร้อยละ 87.81 
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4. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปี 2561 
(เริ่มตั้งแต่  1  ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) 

 
ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำรที่
แล้วเสร็จ 

จ ำนวนโครงกำรที่
อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่
มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่มีเพิ่มเติม 

จ ำนวนโครง 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนา กีฬา 
นันทนาการ 
สาธารณสุข 
และ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

50 92.60           

๒. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์อย่าง
สมดุลและ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 75           

๓. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานทุกด้าน
อย่างสมดุล 

1 10 8 80         

๔. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การเมือง การมี
ส่วนร่วมและ
การบริหาร
จัดการอยู่ดีมีสุข 

9 69.23           

๕. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
ปรับโครงสร้าง
ให้สมดุลและ
แข่งขันได้ 

1 33.33           

รวม 64 78.05 8 9.76         

รวม 72 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ   87.81% 
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5. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2561 
(รอบ 1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) 
 
 
ยุทธศาสตร์ 

งบปกติ เงินสะสม เงินทุนส ารองสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านสังคม การศกึษา 
ศาสนา กฬีา นันทนาการ 
สาธารณสขุ และ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

12,985,252.90 92.60 - - - - 12,985,252.90 92.60 

๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการทอ่งเที่ยวเชิง
อนรุักษ์อย่างสมดุลและ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

415,000.00 75 - - - - 415,000.00 75 

๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานทกุ
ด้านอย่างสมดลุ 

5,163,000.00 90 - - - - 5,163,000.00 90 

๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการเมือง การมีส่วน
ร่วมและการบริหารจัดการ
อยู่ดีมีสุข 

1,962,284.00 69.23 - - - - 1,962,284.00 69.23 

๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและปรับ
โครงสร้างให้สมดุลและ
แข่งขนัได้ 

30,000.00 100 - - - - 30,000.00 100 

รวม 20,515,536.90 100 - - - - 20,555,536.90 100 
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6. โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปี 2561 
ส่วนที่  3   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

โครงกำร ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

1. โครงการวางท่อส่งน้ าดิบ 
หมู่ที่ 3 ต าบลช าฆ้อ  
อ าเภอเขาชะเมา 

1 - - 1,419,000.00 740,000.00 

รวม 1 - - 1,419,000.00 740,000.00 
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ส่วนที่  4    ปัญหา   และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑. เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัดไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการ
ของประชาชนมีมากโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาดแคลนและต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 

๒. เงินอุดหนุนทั่วไปที่เทศบาลต าบลช าฆ้อ ได้รับการจัดสรรมีจ านวนน้อย เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะ
เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการท าโครงการ 

๓. โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก  จึงไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ 

๔. ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๕. การด าเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปีเท่าท่ีควร 

๖. หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณเทศบาลต าบลช าฆ้อ ให้ความส าคัญน้อยกว่าเขตชุมชุมชนเมืองขนาด
ใหญ่เนื่องจากมีขนาดเล็กท าให้ไม่สามารถพัฒนาให้ทัดเทียมชุมชนเมืองได้ 

๗. เอกสารสิทธิการถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินมือเปล่า 

๘. พ้ืนที่ต าบลช าฆ้อ ไม่ใช่เส้นทางหลักในการคมนาคม 
 

ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................... 

๑. ควรมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปีจัดเรียง ล าดับ
ความส าคัญของโครงการที่แก้ไขปัญหาร้อนและตอบสนองความต้องการเป็นล าดับต้นๆ 

๒. ขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการทีเ่กินศักยภาพจากแหล่งอ่ืนๆ และจัดเรียงล าดับความจ าเป็น 
หรือด าเนินการแบ่งเป็นช่วงระยะ ต่อเนื่องตามงบประมาณ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้เข้มแข็งในการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และให้ความรู้
แก่ประชาชนและผู้สนใจในการพัฒนาองค์ความรู้ 

๔. ให้ความส าคัญการด าเนินงานจริงให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปี 

๕. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานในงานที่ขาดแคลน 

๖. ประสานหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน  

๗. ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ให้ภาคส่วนต่างๆให้รู้จักและใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์
เต็มประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัยสุขภาพ และสภาพแวดล้อมค านึงถึงเอกลักษณ์ชุมชนน่าอยู่  

๘. ส่งเสริมความรู้และอาชีพ และความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว 

๙. พัฒนาระบบการเดินทางให้สะดวกสบาย คล่องตัว 

10. น าแผนพัฒนาที่มีอยู่แล้ว มาปฏิบัติอย่างจริงจังให้ครบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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3. กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

 
แบบท่ี  3/1    แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค ำชี้แจง:   แบบท่ี   3/1เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยทุธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน   ปีละ   1 ครั้ง  
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
1.     เทศบาลต าบลช าฆ้อ 
2.   รายงานวันท่ี   1  พฤศจิกายน   2561  
ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี 2561 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนพัฒนา  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบตั ิ

ยุทธศำสตร ์
จ ำนวนโครงกำร โครงกำรด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่ 
ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำรที่ 
ได้ปฏิบัต ิ

ร้อยละ 

๑. การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ 
สาธารณสุข และศลิปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

108 50 46.30 

๒. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

19 3 15.79 

๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุล 85 9 10.59 
๔. การพัฒนาด้านการเมือง การมสี่วนร่วมและการบริหารจัดการ
อยู่ดีมีสุข 

29 9 31.14 

๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างให้สมดลุและ
แข่งขันได้ 

3 1 33.33 

รวม 244 72 29.51 
ส่วนที่  3 ผลกำรด ำเนินงำน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ 
ไม่ 

พอใจ 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 1๗% 80% ๓% 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๓% 70% 2๗% 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 16% 74% 10% 
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 10% 80% 10% 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 12% 70% 18% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 14% 60% 26% 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 12% 62% 26% 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8% 74% 18% 

รวม 1๑.50 % 71.25% 17.2๕% 
ภำพรวม ๘2.7๕ % 17.2๕ % 
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แบบสอบถำม 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลช ำฆ้อ 

เทศบำลต ำบลช ำฆ้อ อ ำเภอเขำชะเมำ จังหวัดระยอง 
แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 
ค ำชี้แจง  : เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
                 ภาพรวมโดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1   ครั้ง   หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

หมำยเหตุ   โปรดกำกบำท (X) ทับข้อที่ตรงตำมข้อมูลของท่ำน 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  ( )   ชาย  ( )   หญิง 
2.  อายุ  ( )   ต่ ากว่า  20  ปี ( )   20 - 30 ปี    ( )  31 - 40 ปี 
  ( )   41 - 50  ปี ( )  51 - 60  ปี             ( )  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา ( )   ประถมศึกษา ( )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  ( )  ปริญญาตรี ( )  สูงกว่าปริญญาตรี              ( )  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก ( )  ราชการ  ( )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    ( )  ค้าขาย   ธุรกิจส่วนตัว 
  ( )  รับจ้าง  ( )  นักเรียนนักศึกษา    ( ) เกษตรกร 

( )  อื่น ๆ  (ระบุ)……………………………………………………. 
 

ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมำยเหตุ       โปรดท ำเครื่องหมำยกำกบำท (X)  ตำมช่องที่ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 

ควำมพึงพอใจ 
พอใจ
มำก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
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บทที่ 4 

โครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 
     

 

    ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาด้านคุณภาพสังคม การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสขุ และศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง 50,000.00 12,585.00 
 

ส านักปลดั  

2 โครงการรัฐพิธี 
 

190,000.00 168,585.00 
 

ส านักปลดั  

3 โครงการวันส าคัญของชาติ 50,000.00 49,354.00 
 

ส านักปลดั อุดหนุน 
อ าเภอเขาชะเมา 

4 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ของเทศบาลต าบล
ช าฆ้อ 

35,000.00 34,070.00 
 

ส านักปลดั  

5 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ 35,000.00 34,900.00 
 

ส านักปลดั  

6 โครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000.00 
 

14,450.00 ส านักปลดั  
 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 633,600.00 645,200.00 กองการศึกษา อุดหนุน 
1.ศพด.บ้านช าฆ้อ 

2.ศพด.บ้านศรีประชา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

8 โครงการสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นทีเ่พื่อจัดซื้อ
อาหารกลางวัน 

2,440,000.00 2,440,000.00 กองการศึกษา อุดหนุน 
1.ร.ร.บ้านช าฆ้อ 
2.ร.ร.บ้านศรีประชา 
3.ร.ร.บ้านเขาช่องลม 

9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 

165,000.00 165,000.00 
 

กองการศึกษา  
 

10 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลช าฆ้อ 
และสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ 
 

1,352,839.00 1,373,857,.00 กองการศึกษา อุดหนุน 
1.ศพด.บ้านช าฆ้อ 
2.ศพด.บ้านศรีประชา 
3.ร.ร.บ้านช าฆ้อ 
4.ร.ร.บ้านศรีประชา 
5.ร.ร.บ้านเขาช่องลม 
 

11 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

160,000.00 125,565.00 กองสาธารณสุข  

12 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดสัตว์เลี้ยงต าบลช าฆ้อ 
 

160,000.00 125,565.00 
 

กองสาธารณสุข  

13 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 190,000.00 183,076.90 
 

กองสาธารณสุข  

14 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

6,000.00 6,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 

บ้านศรีประชา  
หมู่ที่ 1 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

15 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
 

7,000.00 7,000.00 
 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 

บ้านศรีประชา  
หมู่ที่ 1 

16 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมาร ี
 

7,000.00 7,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชนบ้านศรี

ประชา  
หมู่ที่ 1 

17 โครงการหมอบ้านในพระราชประสงค์ พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

7,000.00 7,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชนบ้านคลอง

โพล้  
หมู่ที่ 2 

 
18 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ด้านภัยมะเร็งเต้านม 

 
7,000.00 7,000.00 

 
กองสาธารณสุข อุดหนุน 

คณะกรรมการชุมชนบ้านคลอง
โพล ้

หมู่ที่ 2 
19 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมาร ี
 

6,000.00 6,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 
บ้านช าฆ้อ หมู่ที่ 2 

20 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี
 

6,000.00 6,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 
บ้านช าฆ้อ หมู่ที่ 3 

 

 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลช าฆ้อ หน้า ๖๘ 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

21 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
 

8,000.00 
 

8,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 
บ้านช าฆ้อ หมู่ที่ 3 

22 โครงการควบคมุหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

6,000.00 
 

6,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชนบ้านช าฆ้อ 

หมู่ที่ 3 
23 โครงการควบคมุหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมาร ี
 

6,000.00 
 
 

6,000.00 
 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชนบ้านช่องลม 

หมู่ที่ 4 
24 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ด้านภัยมะเร็งเต้านม 

 
7,000.00 

 
7,000.00 

 
กองสาธารณสุข อุดหนุน 

คณะกรรมการชุมชนบ้านช่องลม 
หมู่ที่ 4 

25 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
 

8,000.00 
 

8,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชนบ้านช่องลม 

หมู่ที่ 4 
26 โครงการควบคมุหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมาร ี
 

7,000.00 
 

7,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 
บ้านสวนขนุน หมู่ที่ 5 

27 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ด้านภัยมะเร็งเต้านม 
 

6,000.00 
 

6,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 
บ้านสวนขนุน หมู่ที่ 5 

28 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

 

6,000.00 
 

6,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 
บ้านสวนขนุน หมู่ที่ 5 

 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลช าฆ้อ หน้า ๖๙ 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

29 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ด้านภัยมะเร็ง เตา้นม 
 

7,000.00 
 

7,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 

บ้านโป่งสะท้อน หมู่ที่ 6 
30 โครงการควบคมุหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมาร ี
 

7,000.00 
 

7,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 

บ้านโป่งสะท้อน หมู่ที่ 6 
31 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมาร ี
 

6,000.00 
 

6,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 

บ้านโป่งสะท้อน หมู่ที่ 6 
32 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมาร ี
 

6,000.00 
 

6,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 

บ้านสี่แยกเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 
33 โครงการควบคมุหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมาร ี
 

7,000.00 
 

7,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 

บ้านสี่แยกเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 
34 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ด้านภัยมะเร็งเต้านม 

 
7,000.00 

 
7,000.00 

 
กองสาธารณสุข อุดหนุน 

คณะกรรมการชุมชน 
บ้านสี่แยกเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 

35 โครงการควบคมุหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

7,000.00 
 

7,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 

บ้านหนองปลาไหล  หมู่ที่ 8 
 

 

 

 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลช าฆ้อ หน้า ๗๐ 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

36 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ด้านภัยมะเร็งเต้านม 
 

7,000.00 
 

7,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 

บ้านหนองปลาไหล  หมู่ที่ 8 
37 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมาร ี
 

6,000.00 
 

6,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 

บ้านหนองปลาไหล  หมู่ที่ 8 
38 โครงการควบคมุหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมาร ี
 

7,000.00 7,000.00 กองสาธารณสุข 
 

อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 

บ้านเขาบ่อแป้ง หมู่ที่ 9 
39 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมาร ี
 

6,000.00 
 

6,000.00 
 

กองสาธารณสุข อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน 

บ้านเขาบ่อแป้ง หมู่ที่ 9 
40 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ด้านภัยมะเร็งเต้านม 

 
7,000.00 

 
7,000.00 

 
กองสาธารณสุข อุดหนุน 

คณะกรรมการชุมชน 
บ้านเขาบ่อแป้ง หมู่ที่ 9 

41 โครงการสนับสนุนกิจกรรมและเพิ่มศักยภาพชมรมผู้สูงอาย ุ
 

100,000.00 95,700.00 
 

กองสวัสดิการสังคม  

42 โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งและการยุติความรุนแรง 10,000.00 6,000.00 
 

กองสวัสดิการสังคม  

43 โครงการตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง 200,000.00 198,250.00 
 

กองสวัสดิการสังคม  

 

 

 

 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลช าฆ้อ หน้า ๗๑ 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

44 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 240,000.00 
 

240,000.00 กองการศึกษา  

45 โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 30,000.00 19,787.00 
 

กองการศึกษา  

46 โครงการเทศกาลผลไม้และของดอี าเภอเขาชะเมา 100,000.00 99,000.00 
 

กองการศึกษา  

47 โครงการประเพณีท าบุญตักบาตรวันขึน้ปีใหม่    
 

6,000.00 5,780.00 
 

กองการศึกษา  

48 โครงการหลักประกันสุขภาพด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 8,870,400.00 5,866,700.00 
 

กองสวัสดิการสังคม  

49 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
   

1,056,000.00 1,044,000.00 
 

กองสวัสดิการสังคม  

50 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ 60,000.00 60,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
 

 

รวม 16,363,839.00 13,187,424.90  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลช าฆ้อ หน้า ๗๒ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่  2    ส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและบรกิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของดีช าฆ้อ 400,000.00 400,000.00 ส านักปลดั 
 

 

2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

10,000.00 10,000.00 ส านักปลดั  

3 โครงการจัดท าแผนพัฒนาแหล่งน้ าด้านการเกษตร 5,000.00 5,000.00 
 

ส านักปลดั  
 

รวม 415,000.00 415,000.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลช าฆ้อ หน้า ๗๓ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทุกด้านอย่างสมดุล 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการถนนก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางปลาดุก-คลองป่าไม้ หมู่ที่ 6 500,000.00 500,000.00 กองช่าง  
 

2 โครงการปรับปรุงถนนบลาดยางแบบผิวเรียบสายศรีประชา - เนินไม้หอม  
หมู่ที่1,8 
 

620,000.00 620,000.00 กองช่าง  

3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบสายช าฆ้อ-ท่าข้าม หมู่ที่ 2 490,000.00 
 

490,000.00 
 

กองช่าง  

4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายช าฆ้อ – หนองเสม็ด หมู่ที่ 2 784,000.00 
 

784,000.00 
 

กองช่าง  

5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายช าฆ้อ-ศรีประชา หมู่ที่ 3,1 
 

690,000.00 
 

690,000.00 
 

กองช่าง  

6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบสายเขาช่องลม-หนองมน หมู่ที่ 4 690,000.00 
 

690,000.00 
 

กองช่าง  

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลาไหล – ศรีประชา  
หมู่ที่ 8 

303,000.00 303,000.00 กองช่าง  

8 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสิงห์บุปผา หมู่ที่ 5 586,000.00 586,000.00 กองช่าง 
 

 

9 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโพล้ – ซอย 2 หมู่ที่ 9 500,000.00 500,000.00 กองช่าง 
 

 

รวม 5,136,000.00 5,136,000.00  
 

 

 

 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลช าฆ้อ หน้า ๗๔ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่  4    การพัฒนาด้านการเมือง การมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการอยู่ดีมีสขุ   
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการด าเนินการจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-lass) 30,000.00 30,000.00 กองคลัง 
 

 

2 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 30,000.00 13,567.00 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

3 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 30,000.00 30,000.00 กองคลัง 
 

 

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลช าฆ้อ  

200,000.00 83,600.00 
 

ส านักปลดั 
 

 

5 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000.00 16,897.00 กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 

6 โครงการจัดท าสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 95,000.00 20,000.00 
 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 

7 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาล 

40,000.00 
 

40,000.00 
 

ส านักปลดั 
 

 

8 โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มห่ชาภูมิพลอดลุยเดชมหติาธิเบศรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทรส์ยามมินทรธิราชบรมนาถบพิตร 

150,000.00 150,000.00 ส านักปลดั อุดหนุน 
อ าเภอเขาชะเมา 

9 โครงการเทศบาลยิ้ม 1,578,220.00 1,578,220.00 ส านักปลดั 
 

 

รวม 2,143,220.00 1,962,284.00  
  
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลช าฆ้อ หน้า ๗๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้ 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 . โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ 30,000.00 
 

30,000.00 
 

กองสวัสดิการ 
และสังคม 

 

 

รวม 30,000.00 30,000.00  
 

 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 



1. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง

2. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการรัฐพิธี

3. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการวันส าคัญของชาติ



4. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่

5. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

6. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



8. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาให้สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่เพื่อจัดซื้อ

อาหารกลางวัน

7. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

9. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็ก



10. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลช าฆ้อ และ

สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่

11. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

12. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดสัตว์เลี้ยง



13. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

15. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชุนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

14. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



18. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม

17. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการหมอบ้านในพระราชประสงค์พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

16. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี



20. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

21. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชุนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

19. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



23. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

24. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม

22. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



26. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

27. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

25. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสุขาพิบาลในโรงเรียนและชุมชุนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี



29. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

30. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

28. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



32. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

33. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

31. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



35. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

36. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

34. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม



38. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

39. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

37. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



41. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสนับสนุนกิจกรรมและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ

42. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและการยุติความรุนแรง

40. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม



44. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

45. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

43. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง



47. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประเพณีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

46. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเทศกาลผลไม้ของดีอ าเภอเขาชะเมา

48. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการหลักประกันสุภาพด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ



49. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสว้สดกิารสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

50. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

51. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของต าบลช าฆ้อ



54. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการถนนก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางปลาดุก-คลองป่าไม้ หมู่ที่ 6

55. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายศรีประชา-เนินไม้หอม หมู่ที่ 1,8

53. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจัดท าแผนพัฒนาแหล่งน้ าด้านการเกษตร

52. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตร



57. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายช าฆ้อ-หนองเสม็ด หมู่ที่ 2

58. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายช าฆ้อ-ศรีประชา หมู่ที่ 3,1

56. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ สายช าฆ้อ-ท่าข้าม หมู่ที่ 2



60. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปลาไหล-ศรีประชา หมู่ที่ 8

61. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสิงห์บุปผา หมู่ที่ 5

59. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบสายเขาช่องลม-หนองมน หมู่ที่4



63. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการด าเนินการจัดท าระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-laas)3

64. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

62. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโพล้ – ซอย 2 หมู่ที่ 9



66. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลต าบลช าฆ้อ บริหารจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

67. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลช าฆ้อ

65. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน



69. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจัดท าส่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

70. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาล

68. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น



72. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลยิ้ม

73. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมฝึกอาชีพ

71. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพระราชพิธถวายพระเพลิงพรบรมศพ พระบาทสมเด็จ

พระปรมิทร์มหาถูมิพลอดุยเดชมหิตาธิเบทรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทรธราชบรมนาถบพิตร




