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จัดทําโดย : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

 : งานวิเคราะห&นโยบายและแผน  สํานักปลัดเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
 



๒ 

สารบัญ 
 

เร่ือง             หน2า 
บทท่ี ๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป! ๒๕๕๙  ๓ 
บทท่ี ๒ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป! ๒๕๕๙  ๙ 

- แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร* แผนพัฒนาสามป!    ๑๐ 
- ตารางสรุปการนําโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป! (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)   ๑๑ 

ไปดําเนินการจริงในป!งบประมาณ ๒๕๕๙ 
- ตารางสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามป! ประจําป! ๒๕๕๙   ๑๓ 
- ตารางการเบิกจ4ายงบประมาณประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙     ๑๕ 
- การติดตามแผนการดําเนินงานตามแผนงานประจําป! ๒๕๕๙     ๑๗ 
- รายละเอียด รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ๒๕ 
- สรุปป7ญหา อุปสรรคในภาพรวมของการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ๕๓ 

ประจําป! ๒๕๕๙ 
- ข<อเสนอแนะและแนวทางแก<ไข         ๕๔ 
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บทท่ี ๑ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

บทที่ ๑ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
ประจําป� ๒๕๕๙ 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด<วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส4วนท<องถ่ินพ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข<อ ๒๙ ให<คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได<จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต4อผู<บริหารเทศบาล เพ่ือให<ผู<บริหารเทศบาล
เสนอต4อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท<องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให<ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกันอย4างน<อยป!ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป! ท้ังนี้ให<ปGดประกาศโดยเปGดเผยไม4น<อยกว4าสามสิบวัน 
ซ่ึงกําหนดให<มีการติดตามและประเมินผลการจัดทําและการนําแผนพัฒนาไปสู4การปฏิบัติ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ซ่ึงได<รับการแต4งต้ังเม่ือ
วันท่ี ๑๑กุมภาพันธ*๒๕๕๙ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเขาชุมทองท่ี ท่ี ๔๕/๒๕๕๙ เรื่องแต4งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง และคําสั่งท่ี ๑๐๕/๒๕๕๙เรื่องแต4งต้ังประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ* ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลมีรายชื่อ ดังนี้ 
 

 ๑.นายสุวิทย*  เรืองนาค  สมาชิกสภาฯ ประธานคณะกรรมการติดตามฯ 
 ๒.นายชนะ  เพชรสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ   กรรมการ 
 ๓.นายประพาส  พรหมวิหาร  สมาชิกสภาฯ   กรรมการ 
 ๔.นายวุทธนา  วัฒนสมบูรณ*  ผู<แทนประชาคม   กรรมการ 
 ๕.นางอรุณี  ชะนะขํา  ผู<แทนประชาคม   กรรมการ 
 ๖.ว4าท่ีร<อยตรี อัครเดช สินภิบาล ผู<แทนภาคราชการ  กรรมการ 
      (โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา) 
 ๗.นางปราณี  ศิริธรรม  ผู<แทนภาคราชการ  กรรมการ 
      (ผอ.รพสต.ควนเกย) 
 ๘.นางวรรณิภา  บรรจงการ  หัวหน<าฝLายบริหารงานคลัง กรรมการ 
      (รก.ผอ.กองคลัง) 

 ๙.นายเจียร  คงเซ็น   ผู<ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๑๐.นายสังข*เวียน  ชูแก<ว  ผู<ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๑๑.นายอภินันท*  คงวัดใหม4  หัวหน<าสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ/เลขานุการ 

 
  การติดตามและการประเมินผลการจัดทําและการนําแผนพัฒนาไปสู4การปฏิบัติของเทศบาลตําบลเขา
ชุมทอง ได<กําหนดไว<ในแผนยุทธศาสตร*และแผนพัฒนาสามป!เพ่ือใช<เปMนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินการ ซ่ึงทําให<
หน4วยงานสามารถติดตามได<ว4ามีการดําเนินไปตามแผนหรือไม4 ช4วงใดและอย4างไรแล<ว ตรงตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด
ไว<หรือไม4 การประเมินผลแผนพัฒนาสามป! ใช<เกณฑ*มาตรฐานและตัวชี้วัด เพ่ือเปMนกรอบในการประเมินให<เกิดความชัดเจน 
เปMนระบบ มีมาตรฐานเปMนท่ียอมรับ ของประชาชน ประกอบด<วยเกณฑ*ท่ีสําคัญใน ๒ ระดับ คือ เกณฑ*การประเมิน
หน4วยงาน และการประเมินโครงการตามยุทธ*ศาสตร* 
 
 



   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว4าด<วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส4วนท<องถ่ิน พ
๒๕๔๘ กําหนดหลักเกณฑ*เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส4วนท<อง
แผนพัฒนาสามป! แผนดําเนินงาน ให<เปMนไปตามระเบียบและรูปแบบเดียวกันและเม่ือมีกา
แล<วก็ต4อมีการกําหนดแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว<และวางระบบการติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนดไว<ตามแผนพัฒนานั้น และเม่ือได<ติดตามและก็นําไปสู4การประเมินผลของแผนพัฒนาขององค*กร
ปกครองท<องถ่ินว4ามีการปฏิบัติไปต
ท<องถ่ินมีศักยภาพแค4ไหนซ่ึงในการติดตามและประเมินผลมีประเด็นท่ีจะต<องศึกษา ดังนี้

๑. หลักการวางแผนในการติดตามประเมินผล
๒. ป7จจัยสภาวะแวดล<อมท่ีเก่ียวข<องกับการวางแผนพัฒนา
๓. การประเมินผลกับการจัดการเชิงกลยุทธ*
๔. รูปแบบ/ประเด็นการติดตามประเมินผล
๕. การติดตามผลการปฏิบัติงานอย4างมีประสิทธิภาพ
๖. การรายงานผลจากการติดตามและประเมินผลงาน

การติดตาม(Monitoring) 
� การตรวจติดตามงาน การปฏิบัติงาน เพ่ือลดป7ญหาท่ีเกิดข้ึนระหว4างการดําเนินงาน
� การติดตามเปMนเครื่องมือท่ีใช<ควบคุมการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเม่ือมี

ป7ญหา 
� กิจกรรมภายในโครงการถูกออกแบบเพ่ือให<ได<ข<อมูลปQอนกลับ

โครงการเช4นป7ญหาท่ีกําลังเผชิญประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน  เทคนิค
การประเมินผล(Evaluation)

� ตรวจสอบผลการดําเนินงานใน  ระหว4างกําลังดําเนินการ 
(Ex-Post) 

� เปMนสิ่งท่ีบ4งชี้ได<ว4ามีการปฏิบัติตามแผนหรือไม4 อย4างไร ดูความสอดคล<องในการใช<ทรัพยากร เตือน
ล4วงหน<า 

� เปMนข<อมูลย<อนกลับเพ่ื
� ตัดสินคุณค4าโดยใช<ข<อมูลท่ีรวบรวมอย4างเปMนระบบ เท่ียงตรง ปรนัย  เชื่อถือได<
 

 

 

การวิเคราะห&สถานการณ&ในการพัฒนาของท2องถ่ิน
โดยการใช2เทคนิค SWOT 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว4าด<วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส4วนท<องถ่ิน พ
กําหนดหลักเกณฑ*เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส4วนท<องถ่ินไม4ว4าจะเปMนแผนยุทธศาสตร*พัฒนา 

แผนพัฒนาสามป! แผนดําเนินงาน ให<เปMนไปตามระเบียบและรูปแบบเดียวกันและเม่ือมีกา
แล<วก็ต4อมีการกําหนดแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว<และวางระบบการติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนดไว<ตามแผนพัฒนานั้น และเม่ือได<ติดตามและก็นําไปสู4การประเมินผลของแผนพัฒนาขององค*กร
ปกครองท<องถ่ินว4ามีการปฏิบัติไปตามแผนท่ีวางไว<หรือไม4และผลการปฏิบัติเปMนอย4างไร เพ่ือดูว4าองค*กรปกครองส4วน
ท<องถ่ินมีศักยภาพแค4ไหนซ่ึงในการติดตามและประเมินผลมีประเด็นท่ีจะต<องศึกษา ดังนี้ 

หลักการวางแผนในการติดตามประเมินผล 
ป7จจัยสภาวะแวดล<อมท่ีเก่ียวข<องกับการวางแผนพัฒนา 

นผลกับการจัดการเชิงกลยุทธ* 
ประเด็นการติดตามประเมินผล 

การติดตามผลการปฏิบัติงานอย4างมีประสิทธิภาพ 
การรายงานผลจากการติดตามและประเมินผลงาน 

 
การตรวจติดตามงาน การปฏิบัติงาน เพ่ือลดป7ญหาท่ีเกิดข้ึนระหว4างการดําเนินงาน
การติดตามเปMนเครื่องมือท่ีใช<ควบคุมการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเม่ือมี

กิจกรรมภายในโครงการถูกออกแบบเพ่ือให<ได<ข<อมูลปQอนกลับ (feedback) 
โครงการเช4นป7ญหาท่ีกําลังเผชิญประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน  เทคนิค  SWOT

(Evaluation) 
ตรวจสอบผลการดําเนินงานใน  ระหว4างกําลังดําเนินการ (On-going

เปMนสิ่งท่ีบ4งชี้ได<ว4ามีการปฏิบัติตามแผนหรือไม4 อย4างไร ดูความสอดคล<องในการใช<ทรัพยากร เตือน

เปMนข<อมูลย<อนกลับเพ่ือการตัดสินใจวางแผนในอนาคต  
ตัดสินคุณค4าโดยใช<ข<อมูลท่ีรวบรวมอย4างเปMนระบบ เท่ียงตรง ปรนัย  เชื่อถือได<

การวิเคราะห&สถานการณ&ในการพัฒนาของท2องถ่ิน 

S = Strength           = จุดแข็ง 

W = Weakness         = จุดอ$อน 

O = Opportunity    = โอกาส 

T = Threat  = อุปสรรค 

๕ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว4าด<วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส4วนท<องถ่ิน พ.ศ.
ไม4ว4าจะเปMนแผนยุทธศาสตร*พัฒนา 

แผนพัฒนาสามป! แผนดําเนินงาน ให<เปMนไปตามระเบียบและรูปแบบเดียวกันและเม่ือมีการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบ
แล<วก็ต4อมีการกําหนดแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว<และวางระบบการติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนดไว<ตามแผนพัฒนานั้น และเม่ือได<ติดตามและก็นําไปสู4การประเมินผลของแผนพัฒนาขององค*กร

ามแผนท่ีวางไว<หรือไม4และผลการปฏิบัติเปMนอย4างไร เพ่ือดูว4าองค*กรปกครองส4วน

การตรวจติดตามงาน การปฏิบัติงาน เพ่ือลดป7ญหาท่ีเกิดข้ึนระหว4างการดําเนินงาน 
การติดตามเปMนเครื่องมือท่ีใช<ควบคุมการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเม่ือมี

(feedback) เก่ียวกับการดําเนิน
SWOT 

going) การดําเนินการเสร็จสิ้นแล<ว 

เปMนสิ่งท่ีบ4งชี้ได<ว4ามีการปฏิบัติตามแผนหรือไม4 อย4างไร ดูความสอดคล<องในการใช<ทรัพยากร เตือน

ตัดสินคุณค4าโดยใช<ข<อมูลท่ีรวบรวมอย4างเปMนระบบ เท่ียงตรง ปรนัย  เชื่อถือได< 



๖ 

ตาราง SWOT 
ประเด็น การติดตามประเมินผลการวางแผนพัฒนาท2องถ่ิน 

จุดแข็ง จุดอ$อน 

๑. จนท. เข<าใจบทบาท หน<าท่ีของตนเองในการวางแผน
พัฒนาท<องถ่ินดี มีความตั้งใจทํางาน 
๒. การทํางานใน อปท. มีลักษณะเปMนทีมเวิร*ค 
๓.หน4วยงานต4างๆและประชาชนในตําบลให<ความร4วมมือด ี
 

๑. มี จนท. ด<านการพัฒนาท<องถ่ินจํานวนน<อย 

๒. ผู<มหีน<าท่ีติดตามยังไม4มีความรู<ด<านการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนา 
๓. ขาดงบประมาณสนับสนุนการติดตามประเมินผลโดยวิธีวิจัย 
๔.การให<ความสําคัญกับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาหรือ
โครงการพัฒนายังมีน<อย 

 

โอกาส อุปสรรค 

๑. สถ. มีการอบรมการวางแผน การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
๒. มีคู4มือติดตามและประเมินผลแบบง4าย ไม4ต<องใช<
งบประมาณ 
๓. มีการสร<างเครือข4ายการติดตามและประเมินผลท<องถ่ิน 
เพ่ือช4วยเหลือซ่ึงกันและกันในด<านต4าง ๆ  
 

๑.งบประมาณมีจํานวนจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจท่ี
เพ่ิมข้ึนการตดิตามแผนยังคงมีแนวทางท่ีไม4แน4นอน 

๒.การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อนโครงการท่ี
นํามาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม4มีความชัดเจนทําให<มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการบ4อยทําให<การติดตามประเมินผลแผน
คลาดเคลื่อน 
๓. แผนยังไม4มีความสําคัญในระดบัการปฏิบัติมีการบรรจุ
โครงการมากเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีมีอยู4จึงไม4
สามารถปฏิบัตติามแผนให<เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได< 
๔. บุคลากรส4วนราชการของหน4วยงานยังขาดความรู<ความเข<า
ใจความสอดคล<องในการจัดทําแผนและการปฏิบัตติาม
แผนพัฒนา 

๕. ขาดการประสานงานในการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ยุทธศาสตร&และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
 
๑.  วิสัยทัศน&การพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

เขาชุมทองเศรษฐกิจก2าวหน2า   ประชาใฝTเรียนรู2 
ชุมชนน$าอยู$     เคียงคู$คุณธรรม 
น2อมนําประเพณี     ประชาชีอยู$ดีมีสุข  

 
๒.พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

 สร2างชุมชนให2น$าอยู$ 
๑. ก4อสร<างบํารุง รักษา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๒. ปรับปรุงสิ่งแวดล<อมด<านการจัดการขยะสิ่งปฏิกูล ระบบบําบัดน้ําเสีย 
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน*และสถานท่ีพักผ4อนหย4อนใจ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ภายใน 

ภายนอก 



๗ 

๑. ส4งเสริมการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา จารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป7ญญาท<องถ่ิน 
๒. ส4งเสริมการบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส4งเสริมสุขภาพตําบล 
๓. พัฒนาเศรษฐกิจให<ประชาชนมีอาชีพมีงานทําและเพ่ิมรายได< 
๔. การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน 
๕. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี เสริมสร<างชุมชนเข<มแข็งส4งเสริมการมีส4วนร4วม  

 
๓.  ยุทธศาสตร&การพัฒนา 
 ๒.๑  ยุทธศาสตร*การพัฒนาด<านโครงสร<างพ้ืนฐาน 
 ๒.๒  ยุทธศาสตร*การพัฒนาคนและสังคม 

๒.๓  ยุทธศาสตร*การพัฒนาด<านเศรษฐกิจ 
๒.๔  ยุทธศาสตร*การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต<หลัก 

                ธรรมาภิบาล 
๒.๕  ยุทธศาสตร*การพัฒนาด<านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อม 
๒.๖  ยุทธศาสตร*การพัฒนาการท4องเท่ียว 

 
๔. แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

๑. ยุทธศาสตร&การพัฒนาด2านโครงสร2างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ พัฒนาเส<นทางคมนาคมในเขตเทศบาลให<ได<มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยและท่ัวถึง 

๑.๒ พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพให<ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
๒.ยุทธศาสตร&การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน<นหลักคุณธรรม ศีลธรรม 
๒.๒ พัฒนาสุขภาวะของประชาชน ท้ังกาย จิต ป7ญญา และพัฒนาสถานท่ีอยู4อาศัย 
๒.๓ รณรงค* ปราบปรามแก<ป7ญหาและปQองกันการแพร4ระบาดของพาหะนําโรคและยาเสพติด 
๒.๔ ส4งเสริมให<มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร<อยเพ่ือความ 
     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน 
๒.๕ ส4งเสริมการกีฬาและนันทนาการท้ังระดับพ้ืนฐานและมวลชน 
๒.๖ ส4งเสริม อนุรักษ* ฟijนฟูกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิป7ญญาท<องถ่ิน 
     รวมท้ังปกปQองคุ<มครองศาสนสถานของชุมชน 
๒.๗ ส4งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตแก4เด็ก สตรี คนชรา และผู<ด<อยโอกาสในสังคมให<สามารถ 

               เปMนพลังสําคัญแก4ชุมชนได< 
๒.๘ ส4งเสริมให<ประชาชน องค*กร หน4วยงานราชการมีบทบาทในการร4วมพัฒนาท<องถ่ิน 
๓. ยุทธศาสตร&การพัฒนาด2านเศรษฐกิจ 
๓.๑ ปรับปรุงสถานท่ีและพัฒนาย4านการค<า สถานีขนส4ง 
๓.๒ ส4งเสริมสนับสนุนกลุ4มอาชีพและกิจการพาณิชย* 
๔. ยุทธศาสตร&การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต2หลัก 

             ธรรมาภิบาล 
๔.๑ ส4งเสริมสนับสนุนบทบาทการพัฒนาท<องถ่ินกับประชาชน 
๔.๒ ส4งเสริมกระบวนการวัฒนธรรมการเมืองระบบประชาธิปไตยแก4ประชาชนทุกระดับ 
๔.๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค*กรปกครองส4วนท<องถ่ินอย4างต4อเนื่อง 
๔.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ*เครื่องเทคโนโลยีและสถานท่ีอย4าง 
     พอเพียง 



๘ 

๕. ยุทธศาสตร&การพัฒนาด2านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อม 
๕.๑ ส4งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อม 
๕.๒ ส4งเสริมสร<างจิตสํานึก เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๖. ยุทธศาสตร&การพัฒนาการท$องเท่ียว 
๖.๑ ส4งเสริมสนับสนุนการท4องเท่ียวท้ังเชิงอนุรักษ*และเชิงวัฒนธรรม 

 
 ๕. จุดมุ$งหมายเพ่ือการพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
               ๑. สร<างชุมชนให<น4าอยู4โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในทุก ๆ ด<านให<เกิดผลการพัฒนาท่ี 
                  ยั่งยืนเปMนสถานท่ีน4าท4องเท่ียวสิ่งแวดล<อมดี 
               ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร<างคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัยดี ประชาชนมีอาชีพมีงานทํา  
                  และมีรายได<เลี้ยงชีพอย4างพอเพียงเสริมสร<างความเข<มแข็งทางสังคม ชุมชุนและครอบครัวให<มี 
                  บทบาทพัฒนาคุณภาพชีวิตพ่ึงตนเองได< 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๒ 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป� ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐

บทที่ ๒ 

รายละเอียด การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองเชิงปริมาณ 
แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร&  แผนพัฒนาสามป� เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไม$มีการดําเนินงาน 

ส$วนท่ี ๑คณะกรรมการพัฒนาท2องถ่ิน �  
๑.มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท<องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท<องถ่ิน �  
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท<องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท<องถ่ิน �  
๓.มีการจัดประชุมอย4างต4อเนื่องสมํ่าเสมอ �  
๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท<องถ่ิน �  
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท<องถ่ิน �  
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท<องถ่ินและประชาคมท<องถ่ินพิจารณาร4างแผน
ยุทธศาสตร*การพัฒนา � 

 

ส$วนท่ี ๒การจัดทําแผนการพัฒนาท2องถ่ิน �  
๗. มีการรวบรวมข<อมูลและป7ญหาสําคัญของท<องถ่ินมาจัดทําฐานข<อมูล �  
๘.มีการเปGดโอกาสให<ประชาชนเข<ามามีส4วนร4วมในการจัดทําแผน �  
๙. มีการวิเคราะห*ศักยภาพของท<องถ่ิน (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท<องถ่ิน � 

 

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน*และภารกิจหลักการพัฒนาท<องถ่ินท่ีสอดคล<องกับ
ศักยภาพของท<องถ่ิน � 

 

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน*และภารกิจหลักการพัฒนาท<องถ่ินท่ีสอดคล<องกับ
ยุทธศาสตร*จังหวัด 

� 
 

๑๒.มีการกําหนดจุดมุ4งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน �  
๑๓.มีการกําหนดเปQาหมายการพัฒนาท<องถ่ิน �  
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร*การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร*ท่ีสอดคล<องกับยุทธศาสตร*ของจังหวัด �  
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช<แผนยุทธศาสตร*การพัฒนา �  
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุ4มโครงการในแผนยุทธศาสตร* �  
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร* �  



๑๑

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
ประจําป� ๒๕๕๙ 

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ตารางท่ี ๑ ตารางแสดงการนําโครงการตามแผนพัฒนาสามป� (๒๕๕๙- ๒๕๖๑) ไปดําเนินการจริงใน
ป�งบประมาณ ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร& 

สั ด ส$ ว น ข อ ง
โครงการตาม
แ ผ น ๓ ป� ท่ี
ดําเนินการเสร็จ
คิดเป[นร2อยละ 

จํ า น ว น
โครงการตาม
แผน๓ป�ท่ีนํามา
ทํ า แ ผ น
ดําเนินงาน 

สัดส$วนของโครงการ
ต า ม แ ผ น  ๓  ป� ท่ี
นํ า ม า ทํ า แ ผ น
ดําเนินงานคิดเป[น
ร2อยละ 

จํ า น ว น /
โครงการตาม
แ ผ น
ดําเนินงานท่ี
ดําเนิน 
การเสร็จ 

จํ า น ว น /
โครงการตาม
แผน ๓ ป� 

๑ . ยุ ท ธ ศ าส ต ร* ก า ร
พัฒนาด<านโครงสร<าง
พ้ืนฐาน 

๘๑.๒๕ ๘ ๓๐.๗๖ ๓ ๑๖ 

๒ . ยุ ท ธ ศ าส ต ร* ก า ร
พัฒนาคนและสังคม 

๓๗.๑๗ ๒๗ ๓๔.๖๑ ๒๙ ๗๘ 

๓.ยุทธศาสตร*พัฒนา
ด<านเศรษฐกิจ 

๑๖.๖๖ ๒ ๓๓.๓๓ ๑ ๖ 

๔ . ยุ ท ธ ศ าส ต ร* ก า ร
พัฒนาการเมืองการ
ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ก า ร
บริหารจัดการเทศบาล
ภายใต<หลักธรรมาภิ
บาล 

๗.๑๔ ๕ ๑๗.๘๕ ๒ ๒๘ 

๕ .ยุ ท ธ ศ า ส ต ร* ก า ร
พัฒนาด<านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด- 
ล<อม 

๒๕ ๒ ๑๖.๖๗ ๓ ๑๒ 

๖ .ยุ ท ธ ศ า ส ต ร* ก า ร
พัฒนาการท4องเท่ียว 

๐ ๐ ๐ 0 ๒ 

รวม ๒๔.๘๑ ๔๔ ๒๒.๒๐ ๔๘ ๑๔๒ 
 

 



๑๒

จากตารางท่ี ๑  อภิปรายผลการนําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองสามป! (๒๕๕๙– ๒๕๖๑) ไป
ดําเนินการจริง 

  โครงการท่ีได<บรรจุไว<ในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองสามป! (๒๕๕๙– ๒๕๖๑) ซ่ึงใน
ป!งบประมาณ ๒๕๕๙ รวมท้ังสิ้น ๑๔๒ โครงการ เทศบาลได<ดําเนินการนําโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลเขาชุมทองสามป! (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) มาจัดทําแผนดําเนินงานประจําป! ๒๕๕๙ จํานวน ๔๔ โครงการ คิด
เปMนร<อยละ ๒๒.๒๐และสามารถดําเนินการให<แล<วเสร็จทันภายในป!งบประมาณ ๒๕๕๙ นั้นมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 
๔๘ โครงการ สัดส4วนของโครงการตามแผน ๓ ป!ท่ีดําเนินการเสร็จคิดเปMนร<อยละ ๒๔.๘๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓

ตารางท่ี ๒ แสดงสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามป� ประจําป� ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร& 
จํานวนโครงการ 

ท้ังหมดตามแผนสามป� 
จํานวนโครงการท่ีอยู$
ระหว$างดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีไม$
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีเสร็จ 

จํานวน ร2อยละ จํานวน ร2อยละ จํานวน ร2อยละ จํานวน ร2อยละ 
๑.ยุทธศาสตร*การพัฒนาด<าน
โครงสร<างพ้ืนฐาน 
 

๑๖ ๑๐๐ ๐ ๐ ๓ ๑๘.๗๕ ๑๓ ๘๑.๒๕ 

๒.ยุทธศาสตร*การพัฒนาคน
และสังคม 
 

๗๘ ๑๐๐ ๐ ๐ ๔๙ ๖๒.๘๒ ๑๙ ๓๗.๑๗ 

๓.ยุทธศาสตร*พัฒนาด<าน
เศรษฐกิจ 
 

๖ ๑๐๐ 0 0 ๕ ๘๓.๓๓ ๑ ๑๖.๖๖ 

๔ .ยุ ทธศาสตร* ก า ร พัฒนา
การเมืองการปกครองและการ
บริหารจัดการเทศบาลภายใต<
หลักธรรมาภิบาล 
 

๒๘ ๑๐๐ ๐ ๐ ๒๖ ๙๒.๘๕ ๒ ๗.๑๔ 

๕.ยุทธศาสตร*การพัฒนาด<าน
ทรั พย ากร ธ ร รมชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดล<อม 
 

๑๒ ๑๐๐ ๐ ๐ ๙ ๗๕.๐๐ ๓ ๒๕.๐๐ 

๖.ยุทธศาสตร*การพัฒนาการ
ท4องเท่ียว 
 

๒ ๑๐๐ ๐ ๐ ๒ ๑๐๐ ๐ ๐ 

 
รวม 

 
๑๔๒ ๑๐๐ ๐ ๐ ๙๔ ๖๖.๑๙ ๔๘ ๑๖.๘๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔

จากตารางท่ี ๒ อภิปรายผลได2ดังนี้ 

 จากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต4าง ๆ ของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป!งบประมาณ 
๒๕๕๙ ซ่ึงเทศบาลตําบลเขาชุมทองต้ังงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต4าง ๆ ภายใต<
ยุทธศาสตร*การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร* รวมท้ังสิ้น ๑๔๒ โครงการ มีจํานวนโครงการท่ีเสร็จจํานวน ๔๘ 
โครงการ คิดเปMนร<อยละ ๓๓.๑๘ มีจํานวนโครงการท่ีอยู4ระหว4างดําเนินการ (ไม4มี) จํานวนโครงการท่ีไม4ได<
ดําเนินการ ๙๔โครงการคิดเปMนร<อยละ ๖๖.๑๙ ปรากฏผลการดําเนินงานดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร*ท่ี ๑ มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป! ประจําป! ๒๕๕๙ ท้ังหมด ๑๖ โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จ จํานวน ๑๓ โครงการคิดเปMนร<อยละ ๘๑.๒๕ จํานวนโครงการท่ีอยู4
ระหว4างดําเนินการ (ไม4มี) จํานวนโครงการท่ีไม4ดําเนินการ จํานวน ๓โครงการคิดเปMนร<อยละ ๑๘.๗๕ 

๒. ยุทธศาสตร*ท่ี ๒ มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป! ประจําป! ๒๕๕๙ ท้ังหมด ๗๘ โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จ จํานวน ๒๙ โครงการคิดเปMนร<อยละ๓๗.๑๗ จํานวนโครงการท่ีอยู4
ระหว4างดําเนินการ (ไม4มี)จํานวนโครงการท่ีไม4ดําเนินการ จํานวน ๔๙ โครงการคิดเปMนร<อยละ ๖๒.๘๒ 

๓. ยุทธศาสตร*ท่ี ๓ มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป! ประจําป! ๒๕๕๙ ท้ังหมด ๖ โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จ จํานวน ๑โครงการคิดเปMนร<อยละ๑๖.๖๖ จํานวนโครงการท่ีอยู4
ระหว4างดําเนินการ (ไม4มี)  จํานวนโครงการท่ีไม4ดําเนินการ จํานวน ๕ โครงการคิดเปMนร<อยละ ๘๓.๓๓ 

๔. ยุทธศาสตร*ท่ี ๔ มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป! ประจําป! ๒๕๕๙ ท้ังหมด ๒๘ โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จ จํานวน ๒ โครงการคิดเปMนร<อยละ ๗.๑๔ จํานวนโครงการท่ีอยู4
ระหว4างดําเนินการ (ไม4มี) จํานวนโครงการท่ีไม4ดําเนินการ จํานวน ๒๖ โครงการคิดเปMนร<อยละ 
๙๒.๘๕ 

๕. ยุทธศาสตร*ท่ี ๕ มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป! ประจําป! ๒๕๕๙ ท้ังหมด ๑๒ โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จ จํานวน ๓ โครงการคิดเปMนร<อยละ ๒๕.๐๐ จํานวนโครงการท่ีอยู4
ระหว4างดําเนินการ (ไม4มี)  จํานวนโครงการท่ีไม4ดําเนินการ จํานวน ๙ โครงการคิดเปMนร<อยละ ๗๕.๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร*ท่ี ๖ มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป! ประจําป! ๒๕๕๙ ท้ังหมด ๒ โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จ (ไม4มี)จํานวนโครงการท่ีอยู4ระหว4างดําเนินการ (ไม4มี) จํานวน
โครงการท่ีไม4ดําเนินการ จํานวน ๒ โครงการคิดเปMนร<อยละ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 



๑๕

ตารางท่ี ๓  การเบิกจ$ายงบประมาณประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

ยุทธศาสตร& 
  งบปกติ            เงินสะสม งบหน$วยงานอ่ืน รวม 

จํานวนเงิน ร2อยละ จํานวนเงิน ร2อยละ จํานวนเงิน ร2อยละ จํานวนเงิน ร2อยละ 

๑.ยุทธศาสตร*การพัฒนา
ด<านโครงสร<างพ้ืนฐาน 

๑๐,๑๘๖,๐๐๐ ๙๐.๖๘ ๓,๐๑๒,๐๐๐ ๑๐๐ - - ๑๓,๑๙๘,๐๐๐ ๙๑.๔๓ 

๒.ยุทธศาสตร*การพัฒนา
ด<านคนและสังคม 

๑,๐๓๖,๖๘๗ 

 

๙.๒๒ - - ๑๙๑,๘๓๐ ๑๐๐ ๑,๒๒๘,๕๑๗ 

 

๘.๕๑ 

๓.ยุทธศาสตร*พัฒนาด<าน
เศรษฐกิจ 

- - - - - - - - 

๔.ยุทธศาสตร*การพัฒนา
การเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการ
เทศบาลภายใต<หลักธรร
มาภิบาล 

- - - - - - - - 

๕.ยุทธศาสตร*การพัฒนา
ด<านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล<อม 

๙,๓๑๘ ๐.๐๘ - - - - ๙,๓๑๘ ๐.๐๖ 

๖.ยุทธศาสตร*ด<านการ
พัฒนาการท4องเท่ียว 

- - - - - - - - 

รวม ๑๑,๒๓๒,๐๐๕ ๗๗.๘๑ ๓,๐๑๒,๐๐๐ ๒๐.๘๖ ๑๙๑,๘๓๐ ๑.๓๓ ๑๔,๔๓๕,๘๓๕ ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 



๑๖

จากตารางท่ี ๓ อภิปรายผลได2ดังนี้ 

 จากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต4างๆ ของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป!งบประมาณ 
๒๕๕๙ ซ่ึงเทศบาลตําบลเขาชุมทองต้ังงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต4างๆ ภายใต<
ยุทธศาสตร*การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร* การเบิกจ4ายงบประมาณงบปกติ รวมเปMนเงิน ๑๑,๒๓๒,๐๐๕ บาทคิด
เปMนร<อยละ ๗๗.๘๑ งบประมาณจากเงินสะสม รวมเปMนเงิน ๓,๐๑๒,๐๐๐ คิดเปMนร<อยละ ๒๐.๘๖ งบประมาณ
จากหน4วยงานอ่ืนรวมเปMนเงิน ๑๙๑,๘๓๐ บาทคิดเปMนร<อยละ ๑.๓๓ รวมงบประมาณการเบิกจ4ายคิดเปMนเงิน
ท้ังหมด ๑๔,๔๓๕,๘๓๕ บาท คิดเปMนร<อยละ ๑๐๐ 

ปbญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑. ไม4ได<จัดต้ังงบประมาณให<กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาชุดป7จจุบันมีระยะเวลาน<อยในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อนโครงการท่ีนํามาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม4มี

ความชัดเจนทําให<มีการเปลี่ยนแปลงโครงการบ4อยทําให<การติดตามประเมินผลแผนคลาดเคลื่อน 
๔. แผนยังไม4มีความสําคัญในระดับการปฏิบัติมีการบรรจุโครงการมากเกินไปเม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีมี

อยู4จึงไม4สามารถปฏิบัติตามแผนให<เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได< 
๕. บุคลากรส4วนราชการของหน4วยงานยังขาดความรู<ความเข<าใจความสอดคล<องในการจัดทําแผนและ 

การปฏิบัติตามแผนพัฒนา 
๖.  การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการด<านการท4องเท่ียวไม4มี 

 
ข2อเสนอแนะ 

 ๑. การเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจะต<องสํารวจรายละเอียดความเปMนไปได<ให<มีความแน4นอน
สามารถปฏิบัติได<จริง 
 ๒. การโครงการบรรจุในแผนพัฒนาควรจัดลําดับความสําคัญของโครงการและให<มีความสัมพันธ*
ใกล<เคียงกับงบประมาณของเทศบาล 
 ๓. บุคลากรส4วนราชการของหน4วยงานต<องมีความรู<ความเข<าใจในการจัดทําแผนและการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาโดยเคร4งครัด 
 ๔. เทศบาลควรให<ความสําคัญในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแล<วนําผลการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาไปใช<ในการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลในป!ต �อไป 
 ๕. ควรให<ความสําคัญกับยุทธศาสตร*การพัฒนาการท4องเท่ียว



๑๗

การติดตามแผนการดําเนินงานประจําป� ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตร&ที่ ๑. การพัฒนาด2านโครงสร2างพื้นฐาน 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบประมาณที่ใช2ใน
การดําเนินการ 

ที่มางบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 
๑. โครงการก4อสร<างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ<านนาไทร หมู4ที่ ๑ กองช4าง ๔๙๗,๐๐๐ ๔๙๔,๐๐๐ เงินสะสม ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒. โครงการก4อสร<างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ4งหลาย หมู4ที่ ๖ กองช4าง ๔๘๙,๐๐๐ ๔๘๙,๐๐๐ เงินสะสม ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๓. โครงการก4อสร<างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองส<มแปQน หมู4 ๓ กองช4าง ๑,๔๙๘,๐๐๐ ๑,๔๔๒,๐๐๐ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๔. โครงการก4อสร<างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ<านในไส หมู4ที่ ๑ กองช4าง ๔๖๙,๐๐๐ ๔๖๘,๐๐๐ เงินสะสม ดําเนินการเเล<วเสร็จ 

๕. โครงการก4อสร<างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองมาก หมู4ที่ ๓ กองช4าง ๔๘๙,๐๐๐ ๔๘๘,๐๐๐ เงินสะสม ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๖. โครงการปรับปรุงซ4อมแซมผิวจราจรด<วยหินคลุกซอยคลองตีน 

หมู4ที่ ๒ 
กองช4าง ๔๗๗,๑๐๐ ๔๗๒,๐๐๐ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๗. โครการปรับปรุงขยายไหล4ทางด<วยแอสฟ7ลท*ติกคอนกรีตสายบ<านหนอง
มาก – บ<านห<วยคันไถ หมู4ที่ ๓,๖ 

กองช4าง 
 

๒,๖๙๕,๑๐๐ ๒,๖๙๕,๐๐๐ เงินเทศบาล 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๘. 
 

โครงการปรับปรุงซ4อมแซมผิวจราจรด<วยแอสฟ7ลท*ติกคอนกรีตถนนควน
เกย–ใสเลียบหมู4ที่ ๑ 

กองช4าง ๔๖๕,๐๐๐ ๔๕๗,๐๐๐ เงินสะสม ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๙. โครงการวางท4อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กก4อสร<างเลียบถนนบ<านป7ง – 
ไสเลียบ 

กองช4าง ๔๒๐,๐๐๐ ๓๖๘,๐๐๐ เงินสะสม ดําเนินการแล<วเสร็จ 



๑๘

การติดตามแผนการดําเนินงานประจําป� ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตร&ที่๑. การพัฒนาด2านโครงสร2างพื้นฐาน 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบประมาณที่ใช2ใน
การดําเนินการ 

ที่มางบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 
๑๐. โครงการปรับปรุงสนามด<านข<างอาคารสํานักงานเทศบาล กองช4าง ๒๕๐,๐๐๐ ๒๔๘,๐๐๐ เงินสะสม ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๑๑. โครงการก4อสร<างระบบประปาหมู4บ<านแบบผิวดินขนาดใหญ4บ<านควน
ฝQาย หมู4ที่ ๕ 

กองช4าง 
 

๔,๙๗๔,๓๐๐ ๔,๙๗๒,๐๐๐ เงินเทศบาล 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๑๒. โครงการปรับปรุงระบบรางระบายน้ําบริเวณตลาดสดเขาชุมทอง กองช4าง ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๑๓. โครงการขุดลอกเหมืองน้ําสาธารณะเลียบซอยหนองส<มแปQน หมู4ที่ ๓ กองช4าง 

 
๒๙๘,๐๐๐ ๒๙๕,๐๐๐ เงินเทศบาล 

 
ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 รวม  ๑๓,๓๓๑,๕๐๐ ๑๓,๑๙๘,๐๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙

การติดตามแผนการดําเนินงานประจําป� ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตร&ที่๒.การพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบประมาณที่ใช2ใน
การดําเนินการ 

ที่มางบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 
๑. โครงการเสริมสร<างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ กองการศึกษา ๕๐,๐๐๐ ๗๓,๖๑๘ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๒. โครงการจัดกิจกรรมต4างๆของศพด. กองการศึกษา ๒๐,๐๐๐ ๓,๘๒๓ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๓. โครงการส4งเสริมสุขภาพผู<สูงอายุ กองสาธารณสุขฯ ๓๐,๐๐๐ ๒๙,๙๘๐ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๔. โครงการอบรมสุขาภิบาลน้ําอาหารและผู<จําหน4ายอาหาร กองสาธารณสุขฯ ๑๐,๐๐๐ - เงินเทศบาล ไม4สามารถดําเนินการ

ได< 
๕. โครงการบริการระบบการแพทย*ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขฯ ๘๐๐,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๖. โครงการปรับสภาพแวดล<อมบ<านผู<สูงอายุ ป!๒๕๕๙ สํานักปลัดเทศบาล ๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ พมจ.นศ. ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๗. โครงการส4งเสริมสุขภาพจิตโดยใช<หลักธรรมนําชีวิต สํานักปลัดเทศบาล ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สปสช. ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๘. โครงการส4งเสริมสุขภาพผู<สูงอายุเพื่อนเยี่ยมเพื่อน สํานักปลัดเทศบาล ๔๕,๐๐๐ ๓๒,๖๒๐ สปสช. ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๙. โครงการส4งเสริมการออกกําลังกายของผู<สูงอายุ สํานักปลัดเทศบาล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สปสช. ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๑๐. โครงการปQองกันพิษสุนัขบ<า กองสาธารณสุขฯ ๑๙,๘๐๐ ๑๙,๗๘๘ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๑๑. โครงการอบรมกลุ4มเสี่ยงติดยาเสพติดและโรคเอดส* กองสาธารณสุขฯ ๒๐,๐๐๐ ๑๙,๙๖๘ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๑๒. โครงการปQองกันไข<เลือดออกและกําจัดยุงลาย กองสาธารณสุขฯ ๕๐,๐๐๐ ๔,๑๔๖ เงินเทศบาล ดําเนินการเเล<วเสร็จ 

 
 
 
 
 



๒๐

การติดตามแผนการดําเนินงานประจําป� ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตร&ที่๒.การพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบประมาณที่ใช2ใน
การดําเนินการ 

ที่มางบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 
๑๓. โครงการพัฒนานวัตกรรมการลดละเลิกยาสูบในกลุ4มเยาวชนเทศบาล

ตําบลเขาชุมทอง 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สสส. ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๑๔. โครงการปQองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช4วงเทศกาลสงกรานต* สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๒๕,๐๐๐ ๑๒,๑๐๐ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๑๕. โครงการปQองกันและบรรเทาความเดือดร<อนของประชาชนที่เกิดจากสา
ธารณภัยต4างๆ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๒๐,๘๖๕ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๑๖. โครงการปQองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช4วงเทศกาลป!ใหม4 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๒๕,๐๐๐ ๑๒,๑๐๐ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๑๗. โครงการฝpกซ<อมแผนต4างๆ ด<านงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ - เงินเทศบาล ไม4สามารถ 
ดําเนินการได< 

๑๘. โครงการฝpกทักษะกีฬาแก4เด็กและเยาวชน กองการศึกษา ๖๐,๐๐๐ ๕๙,๘๑๘ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๑๙. โครงการส4งนักกีฬาเข<าร4วมแข4งขันกีฬาต4างๆ กองการศึกษา ๖๐,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๒๐. โครงการแข4งขันฟุตบอลเทศบาลตําบลเขาชุมทอง กองการศึกษา ๘๐,๐๐๐ ๓๕,๙๖๔ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๒๑. โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีประเพณีท<องถิ่นและวันสําคัญทาง

ศาสนา 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
๕,๐๐๐ ๓,๒๑๘ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒๒. โครงการจัดงานวันกตัญqู กองการศึกษา ๓๐,๐๐๐ ๑๕,๖๒๓ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๒๓. โครงการอนุรักษ*ศิลปวัฒนธรรมไทยและประเพณีท<องถิ่น กองการศึกษา ๖๐,๐๐๐ ๙,๑๓๖ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 



๒๑

การติดตามแผนการดําเนินงานประจําป� ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตร&ที่ ๒. การพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบประมาณที่ใช2ใน
การดําเนินการ 

ที่มางบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 
๒๔. โครงการส4งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ4มสตรี สํานัก 

ปลัดเทศบาล 
๑๗๐,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒๕. โครงการผู<สูงวัยใส4ใจลูกหลาน (กิจกรรมถ4ายทอดภูมิป7ญญาผู<สูงวัยให<
ลูกหลาน) 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ พมจ.นศ. ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒๖. โครงการอบรมให<ความรู<เรื่องสิทธิประโยชน*และการปฏิบัติตนเพื่อไม4ให<
เกิดโรคแทรกซ<อนของคนพิการและผู<ดูแลคนพิการ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ ๙,๗๑๐ สปสช. ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒๗. โครงการส4งเสริมอาชีพคนพิการการสานกระเปrาจากเส<นพลาสติก สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ พมจ.นศ. ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒๘. โครงการผู<สูงวัยใส4ใจลูกหลาน (กิจกรรมผู<สูงวัยดูแลลูกหลาน) สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ พมจ.นศ. ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒๙. โครงการระดมความคิดเห็น สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๓๓,๕๔๐ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 รวม  ๑,๘๑๙,๓๐๐ ๑,๒๒๘,๕๑๗   
 
 

 
 
 
 



๒๒

การติดตามแผนการดําเนินงานประจําป� ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตร&ที่ ๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบประมาณที่ใช2ใน
การดําเนินการ 

ที่มางบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 
๑. โครงการดําเนินการศูนย*บริการถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบลควนเกย 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
๒๐,๐๐๐ - เงินเทศบาล ไม4สามารถได<ดําเนินการ 

 รวม  ๒๐,๐๐๐ -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๓

การติดตามแผนการดําเนินงานประจําป� ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตร&ที่ ๔. การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต2หลักธรรมาภิบาล 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบประมาณที่ใช2ใน
การดําเนินการ 

ที่มางบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 
๑. โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย*สิน กองคลัง ๑๐๐,๐๐๐ - เงินเทศบาล ไม4สามารถ 

ดําเนินการได< 
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย*กู<ชีพเทศบาล กองสาธารณสุขฯ ๓๐,๐๐๐ - เงินเทศบาล ไม4สามารถ 

ได<ดําเนินการ 
 รวม  ๑๓๐,๐๐๐ -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔

การติดตามแผนการดําเนินงานประจําป� ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตร&ที่๕. ด2านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบประมาณที่ใช2ใน
การดําเนินการ 

ที่มางบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 
๑. โครงการเยาวชนรักน้ํารักปLารักสิ่งแวดล<อม กองสาธารณสุขฯ ๑๐,๐๐๐ ๙,๓๑๘ เงินเทศบาล ดําเนินการแล<วเสร็จ 
๒. โครงการปรับปรุงบ4อขยะเทศบาลตําบลเขาชุมทอง กองสาธารณสุขฯ ๑๐๐,๐๐๐ - เงินเทศบาล ไม4สามารถ 

ดําเนินการได< 
๓. โครงการจัดกิจกรรมรณรงค*คัดแยกขยะก4อนทิ้งและนํากลับมาใช<ใหม4 กองสาธารณสุข ๓๐,๐๐๐ - เงินเทศบาล ไม4สามารถ 

ดําเนินการได< 
 รวม  ๑๔๐,๐๐๐ ๙,๓๑๘   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๕

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่ ๑. ด2านโครงสร2างพื้นฐาน 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ พัฒนาเส2นทางคมนาคมในเขตเทศบาลให2ได2มาตรฐานสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง 
 

๑. โครงการก4อสร<างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ<านนาไทร หมู4ที่ ๑ 

กองช4าง ๔๙๗,๐๐๐   ๔๙๔,๐๐๐ ประชาชนที่สัญจรไปมาได<รับความ
สะดวก 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒. โครงการก4อสร<างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทุ4งหลาย หมู4ที่ ๖ 

กองช4าง ๔๘๙,๐๐๐   ๔๘๙,๐๐๐ ประชาชนที่สัญจรไปมาได<รับความ
สะดวก 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๓ โครงการก4อสร<างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หนองส<มแปQน หมู4ที่ ๓ 

กองช4าง ๑,๔๙๘,๐๐๐   ๑,๔๔๒,๐๐๐ ประชาชนที่สัญจรไมมาได<รับความ
สะดวก 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 



๒๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่ ๑. ด2านโครงสร2างพื้นฐาน 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 
 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ พัฒนาเส2นทางคมนาคมในเขตเทศบาลให2ได2มาตรฐานสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง 
 

๔. โครงการก4อสร<างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ<านในไส หมู4ที่ ๑ 

กองช4าง ๔๖๙,๐๐๐ 
 

  ๔๖๘,๐๐๐ 
 

ประชาชนที่สัญจรไปมาได<รับความ
สะดวก 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๕. โครงการก4อสร<างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หนองมาก หมู4ที่ ๓ 

กองช4าง ๔๘๙,๐๐๐ 
 

  ๔๘๘,๐๐๐ ประชาชนที่สัญจรไปมาได<รับความ
สะดวก 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๖. โครงการปรับปรุง
ซ4อมแซมผิวจราจรด<วย
หินคลุกซอยคลองตีน 
หมู4ที่ ๒ 

กองช4าง ๔๗๗,๑๐๐   ๔๗๒,๐๐๐ ประชาชนที่สัญจรไปมาได<รับความ
สะดวก 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 



๒๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่๑.ด2านโครงสร2างพื้นฐาน 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ พัฒนาเส2นทางคมนาคมในเขตเทศบาลให2ได2มาตรฐานสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง 
 

๗. โครการปรับปรุงขยาย
ไหล4ทางด<วยแอสฟ7ลท* 
ติกคอนกรีตสายบ<าน
หนองมาก – บ<านห<วย
คันไถ หมู4ที่๓,๖ 

กองช4าง ๒,๖๙๕,๑๐๐ 
 

  ๒,๖๙๕,๐๐๐ 
 
 

ประชาชนที่สัญจรไปมาได<รับความ
สะดวก 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๘. โครงการปรับปรุง
ซ4อมแซมผิวจราจรด<วย
แอสฟ7ลท*ติกคอนกรีต
ถนนควนเกย–ไสเลียบ
หมู4ที่ ๑ 

กองช4าง ๔๖๕,๐๐๐   ๔๕๗,๐๐๐ ประชาชนที่สัญจรไปมาได<รับความ
สะดวก 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 



๒๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่ ๑.ด2านโครงสร2างพื้นฐาน 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพให2ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 

๑. โครงการวางท4อระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก4อสร<างเลียบถนนบ<าน
ป7ง - ใสเลียบ 

กองช4าง ๔๒๐,๐๐๐ 
 

  ๓๖๘,๐๐๐ 
 

ทําให<สามารถระบายน้ําได<อย4างมี
ประสิทธิภาพและน้ําไม4ท4วมขัง 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒. โครงการปรับปรุงสนาม
ด<านข<างอาคารสํานัก- 
งานเทศบาล 

กองช4าง ๒๕๐,๐๐๐ 
 

  ๒๔๘,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรม
ต4างๆ 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๙

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่ ๑.ด2านโครงสร2างพื้นฐาน 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพให2ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 

๓. โครงการก4อสร<างระบบ
ประปาหมู4บ<านแบบผิว
ดินขนาดใหญ4บ<านควน
ฝQาย หมู4ที่ ๕ 

กองช4าง ๔,๙๗๔,๓๐๐ 
 

  ๔,๙๗๒,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีน้ําสําหรับการอุปโภค
บริโภค 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๔. โครงการปรับปรุงระบบ
รางระบายน้ําบริเวณ
ตลาดสดเขาชุมทอง 

กองช4าง ๓๑๐,๐๐๐ 
 

  ๓๑๐,๐๐๐ 
 

ทําให<สามารถระบายน้ําได<อย4างมี
ประสิทธิภาพและน้ําไม4ท4วมขัง 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 

 
 
 
 
 



๓๐

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่๑.ด2านโครงสร2างพื้นฐาน 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพให2ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 

๕. โครงการขุดลอกเหมือง
น้ําสาธารณะเลียบซอย
หนองส<มแปQน หมู4ที่ ๓ 

กองช4าง ๒๙๘,๐๐๐ 
 

  ๒๙๕,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค
และทําการเกษตร 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่๒.ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน2นหลักคุณธรรม 
 

๑. โครงการเสริมสร<าง
ทักษะการสื่อสารภาษา 
อังกฤษ 

กอง 
การศึกษา 

๕๐,๐๐๐ 
 

  ๓๗,๖๑๘ เยาวชนมีความรู<ทักษะภาษาอังกฤษ
มากขึ้นสามารถพูดอ4านเขียนได<อย4าง
ถูกหลักไวยกรณ* 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒. โครงการจัดกิจกรรม
ต4างๆของศพด. 

กองการศึกษา ๒๐,๐๐๐   ๓,๘๒๓ นักเรียนได<รับความรู<เกี่ยวกับประเพณี
วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย ไ ด< เ รี ย น รู< จ า ก
ประสบการณ*จริงเเละกล<าแสดงออก
ในทางที่ถูกต<อง 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่๒. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ พัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทั้งกาย จิต ปbญญา และพัฒนาสถานที่อยู$อาศัย 
 

๑. โครงการส4งเสริมสุขภาพ
ผู<สูงอายุ 
 

กองสาธารณสุข 
ฯ 

๓๐,๐๐๐ 
 

  ๒๙,๙๘๐ ผู<สูงอายุได<รับความรู<เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพร4างกายและการดูแลสุขภาพจิต 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒. โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
สุขาภิบาลน้ําอาหารและ
ผู<จําหน4ายอาหาร 
 

กองสาธารณสุข
ฯ 

๑๐,๐๐๐ 
 

  -  
 

ไม4สามารถ 
ดําเนินการได< 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่๒.ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒พัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทั้งกาย จิต ปbญญา และพัฒนาสถานที่อยู$อาศัย 
 

๓. โครงการบริการระบบ
การแพทย*ฉุกเฉิน 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

  ๔๙๕,๐๐๐ การบริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนในพื้นที่
และพื้นที่ใกล<เคียงได<รับการบริการ
ตลอดเวลา 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๔. โ ค ร ง ก า ร ป รั บ
ส ภ า พ แ ว ด ล< อ ม บ< า น
ผู<สูงอายุ ป! ๒๕๕๙ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ สภาพแวดล<อมที่อยู4อาศัยของผู<สูงอายุ
เหมาะสมเเละมีความปลอดภัย 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่๒.ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒พัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทั้งกาย จิต ปbญญา และพัฒนาสถานที่อยู$อาศัย 
 

๕. โ ค ร ง ก า ร ส4 ง เ ส ริ ม
สุ ข ภ า พ จิ ต โ ด ย ใ ช<
หลักธรรมนําชีวิต 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๑๕,๐๐๐ 
 

  ๑๕,๐๐๐ ผู<สูงอายุมีสุขภาพจิตดีดํารงชีวิตได<
อย4างมีความสุข 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๖. โครงการส4งเสริมสุขภาพ
ผู<สูงอายุเพื่อนเยี่ยมเพื่อน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๔๕,๐๐๐   ๔๕,๐๐๐ ผู<สูงอายุได<รับการช4วยเหลือจาก 
อสม. ทั้งด<านสุขภาพและสวัสดิการ
ต4างๆ 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๕

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่๒.ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ พัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทั้งกาย จิต ปbญญา และพัฒนาสถานที่อยู$อาศัย 
 

๗. โครงการส4งเสริมการ
ออกกําลังกายของ
ผู<สูงอายุ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ ผู<สูงอายุได<ทํากิจกรรมร4วมกันใช<เวลา
ว4างให<เกิดประโยชน* 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่๒.ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ รณรงค& ปราบปราม แก2ไขปbญหาและปdองกันการแพร$ระบาดของพาหะนําโรคและยาเสพติด 
 

๑. โครงการปQองกัน 
พิษสุนัขบ<า 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๙,๘๐๐ 
 

  ๑๘,๗๘๘ พระภิ ก ษุ ทั้ ง  ๔  วั ด ได< รั บ คว าม รู<
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ<าสุนัขเเละแมว
เร4ร4อนในที่สาธารณะได<รับการฉีด
วัคซีนปQองกันโรคพิษสุนัขบ<า 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒. โครงการอบรมกลุ4มเสี่ยง
ติดยาเสพติดและโรค
เอดส* 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๒๐,๐๐๐   ๑๙,๙๖๘ เยาวชนผู< เข<าร4วมโครงการมีความรู<
เกี่ยวกับภัยยาเสพติดและโรคเอดส* 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 

 
 
 
 
 
 



๓๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่ ๒.ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ รณรงค& ปราบปราม แก2ไขปbญหาและปdองกันการแพร$ระบาดของพาหะนําโรคและยาเสพติด 
 

๓. โ ค ร ง ก า ร ปQ อ ง กั น
ไข<เลือดออกเเละกําจัด
ยุงลาย 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๕๐,๐๐๐ 
 

  ๔,๑๔๖ ชุมชนได<รับการพ4นหมอกควันจํานวน๓
ครั้งเพื่อปQองกันยุงพาหะนําโรค 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๔. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
นวัตกรรมการลดละเลิก
ยาสูบในกลุ4 ม เยาวชน
เทศบาลตําบลเขาชุม
ทอง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๕๐,๐๐๐   ๕๐,๐๐๐ วัดโรงเรียนศพด. ที่อยู4ในเขตเทศบาล
ตําบลเขาชุมทองเปMนสถานที่ปลอด
บุหรี่มีเครือข4ายเฝQาระวังการขายบุหรี่
แก4เด็กและเยาวชน 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่๒.ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ ส$งเสริมให2มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร2อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน 
 

๑. โครงการปQองกันและลด
อุบั ติ เหตุทางถนนช4วง
เทศกาลสงกรานต* 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๒๕,๐๐๐ 
 

  ๑๒,๑๐๐ ไ ม4 มี ผู< ป ร ะส บ อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถน น 
สามารถกระตุ<นให<ประชาชนใช<รถใช<
ถนนอย4างระมัดระวัง สวมหมวกนิรภัย 
๑๐๐ % 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒. โครงการปQอง กันและ
บรรเทาความเดือดร<อน
ของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต4างๆ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๓๐,๐๐๐   ๒๐,๘๖๕ ผู<ประสบภัยได<รับการช4วยเหลือและ
สามารถบรรเทาความเดือดร<อนของ
ประชาชน 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่ ๒. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ ส$งเสริมให2มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร2อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน 
 

๓. โครงการปQองกันและลด
อุบั ติ เหตุทางถนนช4วง
เทศกาลป!ใหม4 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๒๕,๐๐๐ 
 

  ๑๒,๑๐๐ ไ ม4 มี ผู< ป ร ะส บ อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถน น 
สามารถกระตุ<นให<ประชาชนใช<รถใช<
ถนนอย4างระมัดระวัง สวมหมวกนิรภัย 
๑๐๐ % 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๔ โครงการฝpกซ<อมแผน
ต4างๆด<านงานปQองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๒๐,๐๐๐   -  ไม4สามารถ 
ดําเนินการได< 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๐

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่๒. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป�๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ การส$งเสริมกีฬาและนันทนาการทั้งระดับพื้นฐานและมวลชน 
 

๑. โครงการฝpกทักษะกีฬา
แก4เด็กและเยาวชน 

กองการศึกษา ๖๐,๐๐๐ 
 

  ๕๙,๘๑๘ เด็กและเยาวชนได<ฝpกทักษะการเล4น
ฟุตบอลใช<เวลาว4างให<เปMนประโยชน*
ห4างไกลจากยาเสพติด 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒. โครงการส4งนักกีฬาเข<า
ร4วมการแข4งขันกีฬา 
ต4าง ๆ  

กองการศึกษา ๖๐,๐๐๐ 
 

  ๕๙,๐๐๐ เด็กและเยาวชนหันมาใช<เวลาว4างให<
เปMนประโยชน*หลั ง เ ลิ ก เรี ยนและ
วันหยุด ฝpกซ<อมกีฬาฟุตบอลเข<าเปMน
ตัวแทนเข<าร4วมแข4งขันกีฬาต4าง ๆ  
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๑

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่ ๒. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ การส$งเสริมกีฬาและนันทนาการทั้งระดับพื้นฐานและมวลชน 
 

๓. โครงการแข4งขันฟุตบอล
เทศบาลตําบลเขาชุม
ทอง 

กองการศึกษา ๘๐,๐๐๐ 
 

  ๓๕,๙๖๔ เยาวชนมีความรักความสามัคคีสุขภาพ
แข็งแรงสามารถพัฒนาฝ!มือตนเองเข<า
ร4วมแข4งขันต4างพื้นที่ได< 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่ ๒. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๖ ส$งเสริม อนุรักษ& ฟhiนฟูกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปbญญาท2องถิ่นรวมทั้งปกปdองคุ2มครองศาสนสถานของชุมชน 
  

๑. โครงการจัดกิจกรรมงาน
รัฐพิธีประเพณีท<องถิ่น
และวันสําคัญทางศาสนา 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๕,๐๐๐ 
 

  ๓,๒๑๘ ได<ร4วมกิจกรรมในวันสํา คัญต4าง ๆ 
ระหว4างหน4วยงาน เพื่อสร<างความรัก
ความสามัคคีต4อสถาบัน ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย* 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒. โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น วั น
กตัญqู 

กองการศึกษา ๓๐,๐๐๐ 
 

  ๑๕,๖๒๓ ประชาชนได< ร4 วมอนุ รั กษ* สืบสาน
วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ไ ท ย ลู ก ห ล า น ไ ด<
แสดงออกถึงความกตัญqูกตเวที 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่๒. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๖ ส$งเสริม อนุรักษ& ฟhiนฟูกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปbญญาท2องถิ่นรวมทั้งปกปdองคุ2มครองศาสนสถานของชุมชน 
 

๓. โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ*
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีท<องถิ่นต4าง ๆ  

กองการศึกษา ๖๐,๐๐๐ 
 

  ๙,๑๓๖ ประชาชนมีส4วนร4วมในการอนุรักษ*
วัฒนธรรมประเพณีไทย เด็กเยาวชนได<
ตระหนักถึงความสําคัญและคุณค4าของ
วัฒนธรรมไทย 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่๒.ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๗ ส$งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตแก$เด็ก สตรี คนชราและผู2ด2อยโอกาสให2สามารถเป[นพลังสําคัญแก$ชุมชน 
 

๑. โครงการส4งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ4มสตรี 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๑๗๐,๐๐๐ 
 

  ๑๖๕,๐๐๐ สตรีได<พัฒนาศักยภาพของตนเองมี
ความรู<ความสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถต4อการพัฒนาของสตรี 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒. โครงการผู<สูงวัยใส4ใจ
ลูกหลาน (กิจกรรม
ถ4ายทอดภูมิป7ญญาผู<สูง
วัยให<ลูกหลาน) 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๑,๕๐๐   ๑,๕๐๐ ผู<สูงอายุได<ใช<ประสบการณ*และภูมิ
ป7ญญาถ4ายทอดให<แก4ศพด. เทศ 
บาลตําบลเขาชุมทองโรงเรียนวัดควน
เกยโรงเรียนบ<านหนองมาก 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 

 
 
 
 
 
 



๔๕

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่๒.ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๗ ส$งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตแก$เด็ก สตรี คนชราและผู2ด2อยโอกาสให2สามารถเป[นพลังสําคัญแก$ชุมชน 
 

๓. โครงการารอบรมให<
ความรู<เรื่องสิทธิ
ประโยชน*และการปฏิบัติ
ตนเพื่อไม4ให<เกิดโรค
แทรกซ<อนของคนพิการ
และผู<ดูแลคนพิการ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
 

  ๙,๗๑๐ คนพิการสามารถนําความรู<ที่ได<รับไป
ปฏิบัติตนเพื่อไม4ให<เกิดโรคแทรกซ<อน 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๔. โครงการส4งเสริมอาชีพ
คนพิการการสาน 
กระเปrาจากเส<นพลาสติก 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
 

  ๕๐,๐๐๐ คนพิการและผู<ดูแลคนพิการมีอาชีพ
เสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่๒.ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๗ ส$งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตแก$เด็ก สตรี คนชราและผู2ด2อยโอกาสให2สามารถเป[นพลังสําคัญแก$ชุมชน 
  

๕. โครงการผู<สูงวัยใส4ใจ
ลูกหลาน (กิจกรรมผู<สูง 
อายุดูแลลูกหลาน) 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐ ผู<สูงอายุร4วมกันทํากิจกรรมกับลูก 
หลานสร<างความใกล<ชิดกับลูกหลาน
มากยิ่งขึ้น 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่ ๒. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๘ ส$งเสริมให2ประชาชน องค&กร หน$วยงานราชการ มีบทบาทในการร$วมพัฒนาท2องถิ่น  
 

๑. โครงการระดมความ
คิดเห็น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
 

  ๓๓,๕๔๐ สามารถรับฟ7งข<อเสนอแนะในด<านต4าง 
ๆ เ พื่อนํามาวางแผนในการพัฒนา
เทศบาล ข<อเสนอแนะของประชาชน
ได< รั บการบรรจุ ในแผนงานสู4 การ
กําหนดทิศทางในการแก<ไขป7ญหาที่
ถูกต<อง 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่ ๓.ด2านเศรษฐกิจ 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� ๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ ส$งเสริมสนับสนุนกลุ$มอาชีพและกิจการพาณิชย&  
 

๑. โ คร งการ ดํ า เ นิ นกา ร
ศูนย* บริ การถ4 ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลควนเกย 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
 

  -  
 

ไม4สามารถ 
ดําเนินการได< 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔๙

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่ ๔.ด2านการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต2หลักธรรมาภิบาล 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป�๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ การส$งเสริมสนับสนุนบทบาทการพัฒนาท2องถิ่นกับประชาชน 
 

๑. โครงการปรับปรุงการ
จัด ทําแผน ที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย*สิน 
 

กองคลัง ๑๐,๐๐๐   -  ไม4สามารถ 
ดําเนินการได< 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่๔.ด2านการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต2หลักธรรมาภิบาล 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป�๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค&กรอย$างสม่ําเสมอและต$อเนื่อง  
 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย*กู<ชีพเทศบาล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
 

  -  
 
 

ไม4สามารถ 
ดําเนินการได< 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๑

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่ ๕.ด2านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป�๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ ส$งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 
 

๑. โครงการเยาวชนรักน้ํา
รักปLารักสิ่งแวดล<อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๐,๐๐๐   ๙,๓๑๘ ผู< เข< าร4 วมโครงการมีจิตสํา นึกเห็น
ความสําคัญของปLาและต<นน้ําลําธาร 
 

ดําเนินการแล<วเสร็จ 

๒. โครงการปรับปรุ งบ4 อ
ขยะเทศบาลตําบลเขา
ชุมทอง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๐๐,๐๐๐   -  ไม4สามารถ 
ดําเนินการได< 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป� ๒๕๕๙ 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่ ๕.ด2านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป�๒๕๕๙ 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปdาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ แนวทางการพัฒนาส$งเสริมสร2างจิตสํานึกเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบบูรณาการ 
 

๑. โครงการจัด กิจกรรม
รณรงค*คัดแยกขยะก4อน
ทิ้งและนํากลัมมาใช<ใหม4 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๓๐,๐๐๐   -  
 

ไม4สามารถ 
ดําเนินการได< 

  
 
 

 
 
 



๕๓

สรุปปbญหา อุปสรรคในภาพรวม 
ของการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� ๒๕๕๙ 

          การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป! ๒๕๕๙ เปMนการดําเนินการตาม
โครงการท่ีบรรจุในแผนยุทธศาสตร*การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ซ่ึงการจัดทําแผนพัฒนาท้ังสองระดับ
เปMนไปตามนโยบายท่ีกําหนดข้ึนภายใต<กรอบยุทธศาสตร*ของจังหวัดนครศรีธรรมราช นโยบายเร4งด4วนของ
รัฐบาลและผู<บริหารเทศบาล 

          จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง พบว4ามี
ป7ญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลงไม4เพียงพอต4อการ
นํามาจัดทํางบประมาณโครงการ/กิจกรรม พัฒนาเทศบาล รวมไปถึงความล4าช<าในการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป!ทําให<การเบิกจ4ายงบประมาณไม4เปMนไปตามแผนการดําเนินงาน ป7ญหาข<อกฎหมาย การประสานงาน 
กลุ4มเปQาหมายและความสอดคล<องของระยะเวลาดําเนินโครงการ ซ่ึงสามารถสรุปเปMนป7ญหาอุปสรรคและ
ข<อเสนอแนะได<ดังนี้ 

๑. ป7ญหาการดําเนินงานโครงการไม4ทันตามป!งบประมาณ 
          การจัดทําแผนพัฒนาสามป! เปMนการช4วยให<เทศบาลสามารถจัดลําดับความสําคัญของโครงการได<
ในช4วงระยะ ๓ ป! แต4เนื่องจากขาดระบบการรวบรวมหาความสัมพันธ*ข<อมูลและการประสานงานกับหน4วยงาน
อ่ืนๆ ทําให<หน4วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการไม4สามารถจัดลําดับโครงการต4างๆ ได<จึงมีโครงการท่ีประสบป7ญหา
ไม4สามารถดําเนินโครงการได<ตามเปQาหมาย โดยเฉพาะโครงการด<านโครงสร<างพ้ืนฐาน เนื่องจากเงิน
งบประมาณรายรับไม4เข<าตามกําหนด ซ่ึงเทศบาลควรปรับแนวทางในการดําเนินการในเรื่องนี้โดยการ
ประสานงานกับสมาชิกสภา คณะกรรมการชุมชน ซ่ึงเปMนผู<ดูแลพ้ืนท่ี เพ่ือให<เกิดความชัดเจนก4อนดําเนินงาน  

๒. ป7ญหากลุ4มเปQาหมายในโครงการของเทศบาลซํ้าซ<อน 
          การรับสมัครผู<เข<ารับการอบรมและผู<เข<าร4วมกิจกรรมต4าง ๆ ของเทศบาล เปMนการดําเนินงานโดยผ4าน
คณะกรรมการชุมชน ซ่ึงมีผลทําให<กลุ4มเปQาหมายท่ีเข<าร4วมการอบรม/กิจกรรมมักจะเปMนกลุ4มเดิม ในหลาย
หลักสูตรการอบรม ทําให<การดําเนินงานตามโครงการเหล4านั้นไม4ครอบคลุมกลุ4มเปQาหมายในพ้ืนท่ี ซ่ึงเทศบาล
ควรปรับแนวทางในการหากลุ4มเปQาหมายใหม4 โดยการประชาสัมพันธ*ให<กว<างขวาง และกระจายกลุ4มเปQาหมาย
ให<มาจากกลุ4มของประชาชนท่ัวไปและมาจากการประสานงานโดยสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ิมข้ึนจาก
กลุ4มเปQาหมายเดิม 

๓. ป7ญหาโครงการ/แผนงาน ท่ีจัดทํามีปริมาณมากเกินกว4างบประมาณท่ีตั้งไว<และได<รับ 
         การจัดทําหรือเสนอโครงการ/กิจกรรม มีจํานวนมากเกินไป ไม4สอดคล<องกับงบประมาณท่ีได<รับการ
จัดสรรในแต4ละป! จึงควรมีการวิเคราะห*และประเมินโครงการ/กิจกรรมท่ีเร4งด4วนและมีความสําคัญ ต4อการ
พัฒนาและสามารถแก<ไขป7ญหาของท<องถ่ินได< ซ่ึงจะทําให<แผนพัฒนาเทศบาลฯประสบผลสําเร็จและตรงตาม
วัตถุประสงค*ท่ีวางไว< รวมถึงการตอบสนองต4อความต<องการของประชาชนอย4างแท<จริง 

๔. ป7ญหาการขาดความต4อเนื่องในการติดตามและประเมินผล 
          การขาดความต4อเนื่องในการดําเนินงานทําให<ขาดข<อมูลในการพิจารณาความสอดคล<องของโครงการ/
กิจกรรม ในเชิงบูรณาการและไม4มีข<อสรุปป7ญหาในโครงการต4าง ๆ เพ่ือนําไปปรับปรุง ควรมีการนําเครื่องมือท่ี
มีเกณฑ*มาตรฐานมาเปMนตัวชี้วัดและประเมินผลสําเร็จของงาน และการเพ่ิมความถ่ีในการประเมินและ
ประชาสัมพันธ*ผลการประเมิน รวมท้ังจัดประชุมเจ<าหน<าท่ีผู<รับผิดชอบโครงการและผู<ท่ีเก่ียวข<องเพ่ือร4วมกัน
วิเคราะห*ผลก4อนและหลังการดําเนินงานจัดทําโครงการ 



๕๔

ข2อเสนอแนะและแนวทางแก2ไข 

          ๑. ควรมีการวิเคราะห*และกําหนดระยะเวลา งบประมาณ ของแต4ละโครงการ ให<สอดคล<องกับการ
ปฏิบัติจริงและมีการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว< เช4นแผนการดําเนินงาน แผนการจัดซ้ือจัดจ<าง เปMนต<น 
          ๒. จัดทําโครงการในแผนพัฒนาสามป!ให<สอดคล<องกับงบประมาณท่ีได<รับรวมไปถึงงบประมาณท่ีได<รับ
การจัดสรรจากส4วนกลาง และโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไว<ในแผนพัฒนาสามป! ควรมีการนําไปดําเนินการ 
(บรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายประจําป!) ไม4น<อยกว4า ๗๕% ของโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาสามป! รวมไปถึงการนําแผนชุมชนมาพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลไม4น<อยกว4าร<อย
ละ ๗๐% 
          ๓. ประสานส4วนราชการต4าง ๆ เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน 
          ๔. เน<นการพัฒนาบุคลากรของหน4วยงาน เพราะถือเปMนหัวใจหลักขององค*กรโดยสร<างความ
กระตือรือร<นให<แก4บุคลากร 
          ๕. ด<านการพัฒนาการท4องเท่ียว ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาด<านการท4องเท่ียว  
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