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ประกาศเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  
ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3  

...................................... 
  

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)   พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓ (๓) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

 ดังนั้น  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลต าบลเขาชุมทอง จึงประกาศรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  ให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ  ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเขาชุม
ทอง ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  หมู่ที่ ๔  ต าบลควนเกย  อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โทรศัพท์ ๐๗๕ – 809320 www.kctcity.go.th  
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 

             

     (นายไพโรจน์  อ านักมณี) 
     นายกเทศมนตรีต าบลเขาชุมทอง 
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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
ข้อ 29  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ 12 (3)  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด า เนินการก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
                   แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
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ส่วนท่ี ๑ 
บทน า 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และ
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา 50  วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด”   แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น 
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี   ทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นของตน  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้   

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี และการน าแผนพัฒนาสี่ปี
ไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้
จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
  การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับถึงฉบับที่ 3พ.ศ. 2543 ข้อ 22 
ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
งบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณ การรายรับ และ
ประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
  กระบวนการของแผนพัฒนาก็มีเรื่องของการติดตามและประเมินผลซึ่งเกิดจากการวางแผนและการ
ใช้งบประมาณท่ีได้ตั้งไว้ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ ความล้มเหลวและแนวทางในการก าหนด
กรอบการพัฒนาในระยะภายหน้าต่อไป 
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            การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินอยู่ โดย
ที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ 
(Feedback)  เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานหากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่
ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์  หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(Cost-effective)  ด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น  การให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของ
โครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

  ในส่วนของการประเมินผลนั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดี่ยวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
งบประมาณเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจครั้งต่อไป  นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรงเชื่อถือได้   

1.2 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให่มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



๗ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

1.3  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 ๓.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้  
๓.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาชุมทองและแก้ไขได้ตรงกับปัญหา

ที่เกิดขึ้น  
๓.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

1.4 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน 
ขั้นตอนที่ ๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ (1) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 



๘ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 
(๓)  13 (5) 

  

ขั้นตอนที่ ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด 

ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.๒๕61 ข้อ 
๑3 (๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ี

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๙ 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รูปแบบใหม่  (โดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมั่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา  
รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



๑๐ 
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(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค - บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าร้าย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ



๑๑ 
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เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้าน
ที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมท่ีเป็นทั้งระบบเปิดมากกาว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

๔.๓  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็น

การตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการ
ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

๔.๔  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด

แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๕  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๔.๖  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๗  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๘  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ  
ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  
ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
  

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้ รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
   เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่
แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ  
เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์  

๕. ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



๑๓ 
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ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา  

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติ ดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการหรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.  เครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล 
 
 

http://www.dla.go.th/
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๗.๑  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๗.๒  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗.๓  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๗.๔  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๗.๕  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๗.๖  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗.๗  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่  (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)   

๗.๘  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๗.๙  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการที่ มีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
 
 
 
 
 
 
    

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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๘.๑  นายประสิทธิ์  เหมาะเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
๘.๒  นายสนั่น  รัตนบุรี   สมาชิกสภาเทศบาล              กรรมการ 
๘.๓  นายบุญรัตน์  เอียดสี สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ    
๘.4  นายจรินทร์  ทองทิพย์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
๘.5  นายสวัสดิ์  พินสุวรรณ์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
๘.6  ด.ต.สุชาติ  วัฒนไพบูลย์  ผู้แทนหน่วยงาน     กรรมการ 
๘.7  นางสุภาณี  พรหมราช  ผู้แทนหน่วยงาน     กรรมการ 
๘.8  นายปรีชา  อินศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
8.9 นายรัชภูมิ  ไตรเมศวร์  ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
๘.๑0 นางวรรณนิภา  บรรจงการ  ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
๘.๑1 นายพัลลพ  ศรทอง           สมาชิกสภาเทศบาล          เลขานุการกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
 
 



๑๖ 
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ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุง่หมาย และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



๑๗ 
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๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”   

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    



๑๘ 
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ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิ เลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้ น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 



๑๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งจะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

ในช่วง 4 ปีข้างหน้า และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับ
ประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศสรุปผลได้ ดังนี้ 

1. “นโยบายหลัก” ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์ เร่งด าเนินการมากที่สุด
อันดับ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 74.45% เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ
คนไทย ท าให้ประเทศมีความมั่นคง สงบสุข สร้างความสามัคคีของคนในชาติ ฯลฯ 

อันดับ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 67.97% เพราะจะช่วยให้ประเทศ
พัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ น ารายได้เข้าสู่ประเทศ ฯลฯ 

อันดับ 3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 65.61% เพราะเป็นการกระจายรายได้ให้
ทั่วถึง สร้างโอกาสและน าความเจริญไปสู่ทุกพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เฉพาะหัวเมืองใหญ่ ฯลฯ 

อันดับ 4 การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 61.69% เพราะการ
ทุจริตเป็นภัยที่ร้ายแรงและสร้างความความเสียหายต่อประเทศ มีให้เห็นทุกยุคทุกสมัย ยังไม่เคยเห็นปราบปรามได้
หมดสิ้น ฯลฯ 

อันดับ 5 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 61.61% เพราะสภาพ
สังคมปัจจุบันมีภัยอันตรายรอบตัว มีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กฎหมายต้องเข้มงวด แก้ไขอย่างจริงจัง 
ฯลฯ 

อันดับ 6 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 61.43% เพราะความเข้มแข็งของประเทศต้องเริ่มจากชุมชน 
ต้องพัฒนาท้องถิ่นให้เข็มแข็ง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ฯลฯ 

อันดับ 7 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 61.30% เพราะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศ สร้างชื่อเสียงให้
ทั่วโลกรู้จัก เพิ่มอ านาจในการต่อรอง กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ฯลฯ 

อันดับ 8 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 58.84% เพราะศิลปะและวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความเป็นชาติ
ไทย ควรอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสานต่อ ไม่ถูกวัฒนธรรมต่างชาติครอบง า ฯลฯ 

อันดับ 9 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 57.38% เพราะการศึกษาเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาคน ควรเร่งการปฏิรูปการศึกษาให้ทัดเทียมต่างประเทศ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ฯลฯ 

อันดับ 10 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 55.63% เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยตรง ช่วยให้ประชาชนได้รับสิทธิในการรักษาเท่าเทียมและทั่วถึง ฯลฯ 

อันดับ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 53.87% เพราะอยากให้การด าเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
แก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เจ้าหน้าที่ท างานรวดเร็วขึ้น ฯลฯ 



๒๐ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

อันดับ 12 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 48.21% เพราะ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม มีปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วมเกิดข้ึนทุกปี ควรให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างจริงจัง ฯลฯ 

2. “นโยบายเร่งด่วน” ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์เร่งด าเนินการมากที่สุด 

อันดับ 1 การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 81.30% เพราะค่าครองชีพสูงขึ้นมาก ไม่สอดคล้องกับ
รายได้ อยากให้เร่งช่วยเหลือประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า แก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 

อันดับ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 66.92% เพราะประชาชนควรได้รับ
สิทธิครอบคลุมตลอดชีวิต ในด้านสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการพ้ืนฐานต่าง ๆ ควรปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกด้าน ฯลฯ 

อันดับ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 61.19% เพราะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ ไม่มีเสถียรภาพ ภาคธุรกิจ การค้า การส่งออกได้รับผลกระทบ เกิดปัญหาเงินเฟูอ ฯลฯ 

อันดับ 4 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า 60.41% 
เพราะเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้ประเทศไม่พัฒนา อยากให้มีการปูองกันและปราบปรามอย่างจริงจัง เป็นต้นแบบที่ดี
ให้กับเยาวชน ฯลฯ 

อันดับ 5 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 57.28% เพราะเกษตรกรไทยควรมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีกว่านี้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สินค้าการเกษตรควรมีราคาสูงขึ้น พัฒนาสู่สากล ฯลฯ 

อันดับ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 55.19% เพราะช่วยให้ประเทศพัฒนา เจริญก้าวหน้า 
ก่อให้เกิดเสถียรภาพและมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ 

อันดับ 7 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 53.67% เพราะสถานการณ์น่าเป็นห่วง รุนแรงมากข้ึน
ทุกปี สร้างความเสียหายอย่างมาก สงสารเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ฯลฯ 

อันดับ 8 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 53.62% เพราะควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย กฎหมายต้องเป็นกลาง 
ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อฝุายใดฝุายหนึ่ง ฯลฯ 

อันดับ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 53.04% เพราะอยากเห็น
บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ลดการสูญเสีย สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ อยากให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย 
ฯลฯ 

อันดับ 10 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 52.70% เพราะปรับขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับสภาพสังคม ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของแรงงาน พัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ ฯลฯ 

อันดับ 11 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 47.53% เพราะการบริการภาครัฐต้องเป็นระบบ รวดเร็ว 
เทียบเท่าเอกชน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ฯลฯ 



๒๑ 
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อันดับ 12 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 45.87% เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีมี
ความเจริญก้าวหน้ามากข้ึน คนไทยต้องเรียนรู้และปรับตัวสู่อนาคต ฯลฯ   

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
๖.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

๑)  พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้าง
เครือข่ายเกษตรกร 

๒)  พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

๓)  ส่งเสริมการผลิตและการจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
๔)  สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
๕)  จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
๖)  ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๗)  ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
๘)  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการ

พัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการภาคเศรษฐกิจ ชุมชน 
๙)  พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

๖.๒  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
๑)  ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและระบบนิเวศน์ให้เกิดความอุดมสมบูรณ ์
๒)  ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ปุาต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย

ตัดสินในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการน้ า
เสีย 

๓)  ส่งเสริมให้มีระบบควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถของการรองรับของระบบนิเวศ 

๔)  ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การ
สร้างเครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
  ๕)  ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดการเกิดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพและกลไกของการจัดการขยะชุมชน 
ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ใน
แหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล สนับสนุนให้มีระบบการเก็บขนและก าจัดขยะ แบบรวมศูนย์ 
  ๖)  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร แลสร้างจิตส านึก
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  ๗)  ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด 
  ๘)  สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและการจัดท าแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตของรัฐ 
  ๙)  ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกปูองระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน  
 
 



๒๒ 
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๖.๓  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๑)  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุก

ด้าน 
  ๒)  พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม การจัดการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

๓)  สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่การศึกษาท่ีขาดแคลน 
๔)  พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

  ๕)  พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์
ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และสถานพยาบาล 

๖)  ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
  ๗)  ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝูาระวังปูองกัน
ปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
  ๘)  ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๙)  พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่
กิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
  ๑๐)  ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา 
ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 
  ๑๑)  สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและพ่ึงพาตนเองได้ 
  ๑๒)  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
ชุมชน การจัดท าแผนที่แม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน เกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชนเปูาหมาย
การพัฒนา 

๖.๔  ยุทธศาสตร์ด้านการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑)  พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
๒)  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพให้ครบถ้วนและเพียงพอ 
๓)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

๖.๕  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  ๑)  รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตส านึก
ธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชนประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
  ๒)  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน
การให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการ
ท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  ๓)  พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
  ๔)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 



๒๓ 
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๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

  “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 
 
ค านิยามวิสัยทัศน์  

ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่าง 

เอ้ืออาทร  มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ  และมี
ประเพณี  วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 
 

น่าอยู่น่าเที่ยว เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นที่
อยู่อาศัยชั้นดี และประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความมั่นคงทาง
อาหารสูง  เป็นเมืองอาหารปลอดภัย เมืองสีเ ขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมือง
พลังงานสะอาด เมืองที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมืองที่มีระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงทั้งทาง
บก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศอย่างครบวงจร ระบบโลจิสติกส์ได้มาตรฐาน ประชาชนมี
ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวที่อบอุ่น 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งจากภายในจังหวัด เป็นแหล่งการผลิตทาง
การเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิตที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเพ่ิมมูลค่า ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และ
น านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชนชาว
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได้  การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
การผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ า และระบบชลประทาน 
รวมทั้งการจัดสรรที่ดินท ากิน เป็นเมืองที่เน้นการจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช 
สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กร
เกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm ระบบการวางแผนการ
ผลิต เพ่ือการสร้างมูลค่าผ่านการแปรรูปและ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  ที่มีความ
ยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการแปรรูป
เพ่ิมคุณค่า มูลค่าสินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น    เศรษฐกิจเติบโตจากการท่องเที่ยว 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  นิเวศน์ปุาเขา และทางทะเล และการ
ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ และ
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เติบโต และแข่งขันได้ 

  

 

 

 



๒๔ 
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2.   จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด  
   จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวม
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  น่าเที่ยว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

  3.  เป้าหมายการพัฒนา  
                    1.  เพ่ิมรายได้จากการเกษตร  อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
  2. เพ่ิมรายได้จาการท่องเที่ยว 
           3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   4.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

5.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

4. ประเด็นการพัฒนา 
                     1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 
๘.  ยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ  ๔  ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ค าขวัญอ าเภอ   “อุดมสินแร่    เมืองแม่เศรษฐี   ผลไม้พันธุ์ดี    มีปศุสัตว์ 
           เกจิหลวงพ่อ   ใบพ้อสานพัด   ดุกย่างรสจัด ทิวทัศน์รามโรม” 

 
วิสัยทัศน์  (Vision)  “เมืองน่าอยู่ การเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเป็นประจักษ์  
   อนุรักษ์วัฒนธรรม  น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักของอ าเภอ 
๒.  ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๓.  พัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยคุณธรรมจริยธรรม โดยการสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอกระบบ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑   
  การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน านวัตกรรม
เกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒   



๒๕ 
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การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓   
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔   
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ สร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 

๙.  นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
นายไพโรจน์  อ านักมณี  นายกเทศมนตรีต าบลเขาชุมทอง  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  เพ่ือให้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ
และให้เป็นไปตามความในมาตรา ๔๘ ทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒  และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๓.๔/ว ๖๗๐  ลงวันที่  ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ข้อแนะน าการปฏิบัติตามค าสั่ง  คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑/๒๕๕๗  ข้อ ๑  กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่พ้นจากต าแหน่ง  เนื่องจาก
ครบวาระก่อนวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘  ๑.๕  ประธานสภาจะต้องจัดให้มีการประชุมสภาภายใน  ๓๐  วัน เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงนโยบายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบันมาตรา  ๔๘  ทศ วรรค ๔  และ  ๕  ดังมีสาระส าคัญซึ่งจะแถลงต่อสภาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ดังต่อไปนี้ 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑)  พัฒนาเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยและทั่วถึง 
๑.๒)  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่        

๒)  ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
๒.๑)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นหลักคุณธรรม ศีลธรรม 

   ๒.๒)  แนวทางการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทั้งกาย จิต  ปัญญา  และพัฒนาสถานที่
อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   ๒.๓)  แนวทางการรณรงค์ปราบปรามแก้ปัญหาและปูองกันการแพร่ระบาดของพาหะน า
โรคและยาเสพติด 

  ๒.๔)  แนวทางการส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๒.๕)  แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
  ๒.๖)  แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งท านุบ ารุงศาสนสถานของชุมชน 
  ๒.๗)  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสใน

สังคมให้สามารถเป็นพลังส าคัญแก่ชุมชนได้ 
   ๒.๘)  แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชน องค์กร หน่วยงานราชการมีบทบาทในการร่วม
พัฒนาท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

๓)  ด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑)  แนวทางการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลให้ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุข   
๓.๒)  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่และกิจการพาณิชย์ให้เข้มแข็ง 

๔)  ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
๔.๑)  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นกับประชาชน 



๒๖ 
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๔.๒) แนวทางการเสริมสร้างกระบวนการวัฒนธรรมการเมืองระบบประชาธิปไตยแก่
ประชาชนทุกระดับ 

๔.๓)  แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
๔.๔.) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ วัสดุ  อุปกรณ์เครื่องเทคโนโลยีและ

สถานที่อย่าง 
 

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๕.๑)  แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ลูกหลานอย่างยั่งยืน 
   ๕.๒)  แนวทางการส่งเสริมสร้างจิตส านึก เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลแบบบูรณาการ 

๖)  ด้านการท่องเที่ยว 
 ๖.๑)  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่าง
รอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นใน
อนาคต ดังนี้ 

“เขาชุมทองเศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาใฝุเรียนรู้ ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม น้อมน าประเพณี ประชาชีอยู่ดี
มีสุข” 

 
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

๑.  ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน 

๒.  พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๓.  ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร พัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน 
๔.  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ 
๕.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
๖.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ 

แนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
๑.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒.  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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เป้ามุ่งหมาย/เป้าประสงค์  เพื่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
๑.  ขยายเส้นทางคมนาคมและปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน 
๒.  ประชาชนและเยาวชนมีความรู้และการศึกษาดีขึ้นมีระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มีระบบการบริการด้านสาธารณสุข มีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับชุมชน 
๓.  สร้างงาน สร้างอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  ประชาชนได้รับการบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนา

ศักยภาพนักการเมือง และผู้ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
๕.  วางแผน ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืน 
๖.  เขาชุมทองมีแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย 
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ส่วนท่ี ๓ 
 

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มกีารก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
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สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 _________________________________________________________________________________ 
 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
ค าชี้แจง : แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
ในภาพรวม  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   หญิง    ชาย 
 

2. อายุ   ต่ ากว่า 20 ปี   20 – 30 ปี  31 – 40 ปี 
  41 – 50 ปี   51 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี 

 

3. การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   อนุปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี  อ่ืนๆ.............................. 
 

4. อาชีพ  รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
  นักเรียน/นักศึกษา     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  เกษตรกร                อ่ืนๆ…………………… 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
5.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาชุมทองในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา    
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
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จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลเขาชุมทอง จ านวน  114  ราย 
 

1.ข้อมูลทั่วไป 
  ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1) เพศ 

 - ชาย 50 43.86 

 - หญิง 64 56.14 

2) อาย ุ

- ต่ ากวา่ 20 ปี 0 0 

- 21 - 30 ปี 4 3.51 

- 31 - 40 ปี 8 7.02 

- 41 - 50 ปี 17 14.91 

- 51 - 60 ปี 30 26.32 

- 60 ปี ข้ึนไป 55 48.24 

3) การศึกษา 

- ประถมศึกษา 69 60.53 

- มัธยมศึกษา 32 28.07 

- อนุปริญญา 7 6.14 

- ปริญญาตร ี 5 4.39 

- สูงกว่าปริญญาตร ี 0 0 

- อื่น ๆ ระบุ 1 0.87 

4) อาชีพ 

- รับราชการ/เจ้าหน้าท่ี 6 20 

- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 2 3.33 

- นักเรียน/นักศึกษา 0 1.67 

- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 13 25 

- เกษตรกร 47 33.33 

- อื่น ๆ 6 16.67 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
      

ประเด็น 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 29 25.44 72 63.16 13 11.40 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 17 14.92 87 76.31 10 8.77 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 13 11.40 88 77.20 13 11.40 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 13 11.40 84 73.68 17 14.92 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 13 11.40 81 71.05 20 17.55 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 11 9.65 93 81.58 10 8.77 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปญัหา 15 13.16 85 74.56 14 12.28 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 13 11.40 91 79.83 10 8.77 
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ส่วนที่ 4  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

----------------- 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (10) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เปูาประสงค์ของแต่ประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงในยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

คะแนนรวม 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
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1. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ    
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้                                                          
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของปุาไม/้ปุาไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

2.55 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เ ช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร      และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.88 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1.88 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง        
การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น  การประมง  การปศุสัตว์        
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ  

(2) 1.88 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ท้องถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ  

(2) 1.88 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.77 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท าร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) 2.50 

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้                                               
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 

(5) 

 

4.16 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

(3) 2.55 



๓๔ 
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2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ  

3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพรี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น 

(3) 2.66 

การวิเคราะหส์ภาวการณ์
และศักยภาพ (ต่อ) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 2.77 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล              
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.88 

 6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Anlysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ s-strenght        
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)          
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2.44 

3. ยุทธศาสตร ์          
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แดละเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60  

(10) 

 

9 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ            
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(10) 9.16 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 9.27 

3. ยุทธศาสตร ์(ต่อ) 

3.4 วิสัยทัศน ์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น     และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 4.66 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.55 

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4.33 

3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร ์

(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นทีจ่ริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.55 

 
 
 
 



๓๕ 
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 
5. โครงพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5) 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (5) 
    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่ งยืน ภายใต้               
หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 

 
 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัดค่าเปูาหมาย 
กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลา่ว 

(5) 4.55 

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์กรรวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 90.98 



๓๖ 
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3. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT 
Analysis/Demand ( Demand Analysis Demand แ ล ะ 
Tread ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 
10 

 
9.38 

 

1. 2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิน่ท่ัวไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ได้ก าหนดไหว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9.44 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) 1) การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ  ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุปดระสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการด าเนินการ รวมถึงสมารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

2) 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

3)  

10 9.33 

3. แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand /Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) 
กับององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2)  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

 10 9.38 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
4. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ซึ่งโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60  
(5) 

 
4.66 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง  

(5) 4.50 

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มีความ
ชัด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เ ปู า ห ม า ย ต้ อ ง ชั ด เ จ น  ส า ม า ร ถ ร ะ บุ จ า น วน เ ท่ า ไ ร 
กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกให้ชัดเจนลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก      
ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5) 4.55 

5.4  โคร งการมี ความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20ปี  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความ
สามรถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครับ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4.33 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของ โ คร งก าร )มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตของ
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ
เช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

(5) 4.50 
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5.6  โคร งการมี ความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0  
 

โครงการมีลักษณะหรอืสอดคลอ้งกับการปรบัเปลีย่นโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลติสนิค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เ ชิง เปรียบเทียบ เ ช่น ด้ านเกษตร เทคโนโลยี ชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  

(5) 4.55 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 4.66 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรื อกา ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 4.38 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการ
พัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม(Equity) (5)ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 4.88 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถู กต้ อ งตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์

(5) 4.77 

5 . 1 1  มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะรับ 
5.11 มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด ( KPI) แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่ ค าดว่ าจะรั บ 

มี ก า ร ก า ห น ด ดั ช นี ช้ี วั ด ผ ล ง า น  ( Key Performance 
Indicator:KPI )  ที่สามารถวัดได้  (measurable)  ใ ช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ  
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะรับ) 
 

(5) 4.27 
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(ต่อ) 
 
 
 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบัติ ได้  (4 ) เป็น เหตุ เป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.55 

รวม 100 92.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

ส่วนท่ี ๕ 
สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
               ผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2565) ของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่ส าคัญดังนี้  
  

 1  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  
  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 รวม 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

75 174,313,000 92 106,573,300 33 40,132,500 51 62,321,500 32 30,856,000 283 414,196,300 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

81 14,747,400 82 14,648,100 67 6,319,000 64 7,758,000 61 7,368,000 355 50,840,500 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

9 336,400 9 336,400 5 276,400 6 3,276,400 4 6,156,400 33 10,382,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองการปกครองและการ
บริหารจัดการเทศบาลภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

20 1,530,850 20 1,530,850 11 1,192,800 8 762,800 8 762,800 67 5,780,100 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 550,000 9 550,000 5 490,000 5 490,000 3 140,000 31 2,220,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

2 310,000 2 310,000 1 300,000 - - - - 6 1,220,000 

รวม 196 191,787,650 214 123,948,650 122 48,710,700 135 74,608,700 108 46,183,200 775 483,638,900 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ของงบประมาณปี พ.ศ.
2563  
สรุปผลการด าเนินงาน มีดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร ์
รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนโครงการ
ตามแผนฯ 

จ านวนโครงการ 
ทีไ่ด้ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว ้

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

33 
 

16 40,132,500 24,670,800 15,886,250 

2. การพัฒนาคนและสังคม 67 
 

6 6,319,000 2,522,120 2,236,585 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 1 276,400 86,400 86,400 
4. การพัฒนาการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร
จัดการเทศบาลภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

11 0 0 0 0 

5. การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 0 0 0 0 

6. การพัฒนาการท่องเที่ยว 1 0 0 0 0 
รวม 122 23 46,727,900 27,279,320 18,209,235 

 
3. จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเขาชุมทอง ได้ด าเนินการ 
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -
2565) จ านวนโครงการทั้งหมด 122  โครงการ มีรายละเอียดดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จ านวนโครงการทั้งหมด 33  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจ านวน  16    โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 48.48   งบประมาณที่เบิกจ่าย 18,209,235 บาท งบประมาณตามแผน 
46,727,900 บาท   คิดเป็นร้อยละ 38.96 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
จ านวนโครงการทั้งหมด 67  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจ านวน  6  โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 8.95 งบประมาณที่เบิกจ่าย 2,236,585 บาท งบประมาณตามแผน 
6,319,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 35.39 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลัก       
ธรรมาภิบาล จ านวนโครงการทั้งหมด 11  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจ านวน -   
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ -  งบประมาณที่เบิกจ่าย – บาท   งบประมาณตามแผน -   บาท    
คิดเป็นร้อยละ - 
 
 
 
 



43 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 จ านวน 122   โครงการ 
- โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 23  โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 18.85  ของโครงการที่ด าเนินการ 
- งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 จ านวน 46,727,900 บาท 
- งบประมาณท่ีมีการเบิกจ่าย  จ านวน 18,209,235  บาท 

คิดเป็นร้อยละ 38.96 %  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 
 

โครงการขยายผิวจราจร  
ซอยทุ่งนาใน หมู่ที ่2   
ต.ควนเกย   อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิว 
จราจรด้วยแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 

6.00 เมตร  
ยาว 450.00 เมตร  

3,650,๐๐๐  
 

1,150,000 หมู่ที่ 2 
 

กองช่าง             
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

2 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และตัด
แต่งก่ิงไม้ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล
เขาชุมทอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ตัดแต่งก่ิงไม้ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบล 
เขาชุมทอง ฯลฯ 

197,8๐๐   
 

196,250 ในเขต
เทศบาล 

ต าบลเขาชุม
ทอง 

 

กองช่าง             
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 
 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย . ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ . มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

3 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

ซอยช่องควน หมู่ที ่2  
ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  (OVER 

LAY) ขนาดผิวจราจรกว้าง 

4.00  เมตร  ยาว  317 

เ ม ต ร  ห รื อ พื้ น ที่ ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 

1 , 2 6 8  ต า ร า ง เ ม ต ร 

จุดเริ่มต้น STA 0+310 

ม.-STA 0+627 ม.  
ร ายละ เอี ยดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลเขา
ชุมทอง เลขท่ี 17/2562 

472,000 472,000 ซอยช่องควน  
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย . ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ . มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

4 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

ซอยควนออก หมู่ที่ 4 ต.ควนเกย 

อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER 

LAY) ขนาดผิวจราจรกว้าง 

4.00  เมตร  ยาว  320 

เ ม ต ร  ห รื อ พื้ น ที่ ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 

1 , 2 8 0  ต า ร า ง เ ม ต ร 

สถานที่ก่อสร้าง ซอยควน
อ อ ก  จุ ด เ ริ่ ม ต้ น  STA 

0+000 ม.-STA 0+320 

ม.   
ร ายละ เอี ยดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลเขา
ชุมทอง เลขท่ี 18/2562 

476,000 476,000 ซอยควนออก 
หมู่ที ่4 

กองช่าง             
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 

 
 

 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

5 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

ซอยพ่อท่านเกลี้ยง หมู่ที ่5  
ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุ ง
ซ่อมแซมถนนด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 100 เมตร หรือพื้นที่
การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

600 ตารางเมตร สถานที่
ก่ อ ส ร้ า ง  ซอย พ่ อท่ า น
เกลี้ ย ง  จุ ด เ ริ่ ม ต้ น  STA 

0+350 ม .  - STA 

0+450 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลเขาชุมทอง  เลขที่ 
19/2562  

396,000 354,000 ซอยพ่อท่าน
เกลี้ยง 
หมู่ที ่5 

กองช่าง             

 



49 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 

 
 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย . ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ . มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

6 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยคลองวังตะเคียน 

หมู่ที ่2         
ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จุดเริ่มต้น STA 0+000 ม. 
- STA 0+200 ม. ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 200 เมตร พื้นที่การ
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 

ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลเขาชุมทอง  เลขที่ 
20/2562  

499,000 411,000 ซอยคลอง 
วังตะเคียน 

หมู่ที ่2 

กองช่าง             

 
 
 



50 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 

 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 
เม

.ย
ย.

 พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

7 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
ซอยห้วยจิก หมู่ที ่3 ต.ควนเกย  
อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน
ด้ วยแอสฟั ลท์ ติ กคอนกรี ต 

(OVER LAY) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 

เมตร หรือพื้นที่การก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร 

สถานที่ก่อสร้าง ซอยห้วยจิก 

จุดเริ่มต้น STA 0+000 ม. - 
STA 0+320 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
เขาชุมทอง เลขที ่22/2562 

476,000 476,000 ซอยห้วยจิก  
หมู่ที ่3 

กองช่าง             

 
 

 
 



51 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 

  ด าเนินการ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย . ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ . มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

8 
 

โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา 

บริ เวณชุมชนเทพมงคลร่วมใจ
พัฒนา หมู่ที่ 5    ต.ควนเกย  
อ.ร่อนพิบูลย์   จ.นครศรีธรรมราช  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ร ะ บ บ ท่ อ ป ร ะ ป า 

ร า ย ละ เ อี ย ด ต าม แ บ บ
แปลนเทศบาลต าบลเขาชุม
ทอง เลขท่ี 23/2562 

496,000 496,000 ชุมชนเทพ
มงคลร่วมใจ

พัฒนา 
หมู่ที ่5 

กองช่าง             

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

9 
 

โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา 

บริเวณชุมชนศรีอาชาพัฒนา หมู่ที่ 2     

ต.ควนเกย    อ.ร่อนพิบูลย์   
 จ.นครศรีธรรมราช  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ระบบท่อประปา 

รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล 
เขาชุมทอง  
เลขท่ี 24/2562   

490,000 485,000 ชุมชนศรี
อาชาพัฒนา  

หมู่ที ่2 

กองช่าง             

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



53 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย . ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ . มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

10 
 

โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา 

บริเวณชุมชนสวนทุเรียน   หมู่ที ่2           
ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช 
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
ท่อประปา  รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลเขา
ชุมทอง เลขท่ี 25/2562   

494,000 476,000 ชุมชนสวน
ทุเรียน หมู่ที ่2 

กองช่าง             

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



54 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

11 
 

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
เพื่อดูแลรักษาระบบประปา 

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมา
บุคคลดูแลรักษาระบบ
ประปา 

648,000 
 

540,000 ในเขตเทศบาล 
ต าบลเขาชุม

ทอง 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



55 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

12 
 

โครงการปรับปรุงขยายผิวจาร
จรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
 ซอยเรด้า หมู่ที ่4  
บ้านตลาดเขาชุมทอง          
ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช  

ด าเนินการปรับปรุงขยายผิวจราจร
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง
หลวง นศ.ถ 150-013 ฃ.เรด้า 
 หมู่ 4 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบลูย ์
จ.นครศรีธรรมราช กว้าง 5 เมตร 

ยาว 2,190 เมตร หนา 0.05 เมตร  
  

6,678,000 4,230,000 
(เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ) 

หมู่ที ่4 กองช่าง             

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



56 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

13 
 

โครงการปรับปรุงขยายผิวด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนควนเกย 
ไสเลียบ หมู่ที ่1        
ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช  

ด าเนินการปรับปรุงขยาย
ผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวง 

นศ.ถ 07-002 ถนนควน
เกยไสเลยีบ หมู่ที ่1 ต.ควน
เกย อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช  
กว้าง 8 เมตร ยาว 560 

เมตร หนา 0.05 เมตร   

2,478,000 1,650,000 
(เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ) 

หมู่ที ่1 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



57 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

14 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยการขยายผิวทางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ซ.พ่อท่านเกลี้ยง 
 หมู่ที ่5         
ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแฃมถนนโดยการ
ขยายผิวทางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต   

396,000 354,000 
 

หมูที ่5 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
            
 
 
 



58 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

15 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาด
ใหญ่มาก  หมู่ที ่5 บ้านควนฝูาย         
ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช  

ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ซ่ อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่มาก  หมู่ที ่5 บ้านควน
ฝูาย ต.ควนเกย    
 อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช 

4,324,000 3,370,000 
(เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ) 

หมู่ที ่5 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 



59 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

16 
 

โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   

2,500,000 750,000 หมู่ 1 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                       
 
 
 



60 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่2  การพัฒนาคนและสังคม 
   2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 
 

โครงการสนับสนุนอาหาร
ก ล า ง วั น ใ ห้ กั บ เ ด็ ก เ ล็ ก  – 

ประถมศึกษาปีที่  6  ส าหรับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กเล็ก – ประถมศึกษา
ปีที ่๖ ส าหรับโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 

1,208,000 
 

1,178,320 โรงเรียน
ประถมศึกษา

ในเขต
เทศบาล
ต าบล 

เขาชุมทอง  

กองการศึกษา             

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



61 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่2  การพัฒนาคนและสังคม 
   2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

2 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

ค่าอาหารกลางวัน   
ค่าจัดการเรียนการสอน 
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

324,660 
โอนเพิ่ม 15,460 

340,120 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

ต าบล 
เขาชุมทอง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



62 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่2 การพัฒนาคนและสังคม  
   2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 

 
งบประมาณ 

          ที่ต้ังไว ้
 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรี  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร 

อ า ห า ร ว่ า ง แ ล ะ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่อง
เ สี ย ง ห รื อ ค่ า เ ช่ า
ทรัพย์สินอ่ืนที่จ าเป็น 

ค่าตกแต่งเวที ค่าวัสดุ
อุ ป ก ร ณ์ ต่ า ง ๆ  

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ 

30,๐๐๐  
 

29,700 เทศบาล 
ต าบลเขาชุมทอง 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            

 
 
 
 

 
  



63 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่2 การพัฒนาคนและสังคม  
   2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินงาน 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ  

 

เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าปู า ย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ   ที่จ าเป็นในการ
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
โครงการฯ ฯลฯ 

60,000 
 

58,455 เทศบาล
เทศบาล 

ต าบลเขาชุม
ทอง 

 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



64 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่2 การพัฒนาคนและสังคม  
   2.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

5 
 

โครงการปูองกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสา
ธารณภัย 

เพ่ือเป็นค่าช่วยเหลือ
ห รื อ ช ด เ ช ย ค ว า ม
เสียหาย  ค่าจ้างเหมา
บริ ก าร  ค่ า วั สดุ และ
อุปกรณ์  ค่าอาหารแก่
ผู้ ประสบภัย  ด้านสา
ธารณภัยต่างๆ อันเกิด
จากภัยธรรมชาติ เช่น 

ดินโคลนถล่ม,อุทกภัย
,วาตภั ย ,อัคคีภั ย ,ภั ย
แล้ ง ,ภัยหนาว ,ไฟปุ า
และค่า ใช้จ่ าย อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องฯลฯ 

2๐,๐๐๐   
 

19,990 เทศบาล 
ต าบลเขาชุมทอง 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 
 
  



65 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่2 การพัฒนาคนและสังคม  
   2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินงาน 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

6 
 

โครงการงานปฏิบัติการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และงานกู้ชีพกู้ภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
พนักงานปฏิบัติการ
โครงการฯ จ านวน 8 คน 

และค่าวัสดุอุปกรณ์ด้านงาน
ปูองกันและงานกู้ชีพกู้ภัย ฯ 

ฯลฯ 

864,๐๐๐   
 

610,000 เทศบาล 
ต าบลเขาชุม

ทอง 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



66 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

 
 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที ่3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
   3.1 แผนงานการพาณิชย ์
  

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 

 
งบประมาณ 
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 
 

โครงการจ้างเหมา
บุคคลท าความ
สะอาดตลาดสด
เทศบาลต าบล 
เขาชุมทอง  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บุคคลท าความสะอาด
ตลาดสดและห้องน้ า
เทศบาลต าบลเขาชุม
ทอง ฯลฯ 

86,4๐๐ 
 

     86,400 ตลาดสด
เทศบาลต าบล
เขาชุมทอง  

กองคลัง   
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

ส่วนท่ี 6 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ด าเนินการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรวมทั้งต าบล อ าเภอ  
เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท. ข้างเคียง ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอก
นี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity)  
 (1)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนที่ 

(๒)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
     (๓)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทอง      
  (4)  มีศูนย์ยุติธรรมระดับต าบล  

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การขออนุญาตใบขับข่ี   
  (๓)  ปัจจุบันเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับ

ภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  
ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล    

๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ

จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(4)  มีตลาดสดของเทศบาล  ๑  แห่ง 
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(5)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา 
ปาล์ม เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 

(6)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
(7)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(8)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา  
(9)  มีการจัดตั้งชุมชน  ๖  ชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลเขาชุมทอง   
(๑0)  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑1)  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(๑2)  เทศบาลต าบลเขาชุมทอง  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 
 (๑3)  มีวัด  3 แห่ง  ส านักสงฆ์  ๑  แห่ง 
(๑4)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ฯลฯ 
(๑5)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ   

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างจังหวัด 
(2)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ

อย่างเข้มแข็ง 
(3)  เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องน ามาจากแหล่งอ่ืนหรือ

ในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า นุ่งห่ม  ฯลฯ    
(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(4)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่    
(5)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



69 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม 
ของการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง ประจ าปี ๒๕63 

          การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง ประจ าปี ๒๕63 เป็นการด าเนินการ
ตามโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาทั้งสองระดับเป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและผู้ บริหาร
เทศบาล 

          จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง พบว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลงไม่เพียงพอต่อการน ามาจัดท า
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม พัฒนาเทศบาล รวมไปถึงความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณประจ าปีท าให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน ปัญหาข้อกฎหมาย การประสานงาน กลุ่มเปูาหมายและความ
สอดคล้องของระยะเวลาด าเนินโครงการ ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
        1.  ปัญหาการด าเนินงานโครงการไม่ทันตามปีงบประมาณ 
          การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการช่วยให้เทศบาลสามารถจัดล าดับความส าคัญของโครงการได้ในช่วง
ระยะ 5 ปี แต่เนื่องจากขาดระบบการรวบรวมหาความสัมพันธ์ข้อมูลและการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท าให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไม่สามารถจัดล าดับโครงการต่างๆ ได้จึ งมีโครงการที่ประสบปัญหาไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้ตามเปูาหมาย โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากเงินงบประมาณรายรับไม่เข้าตาม
ก าหนด ซึ่งเทศบาลควรปรับแนวทางในการด าเนินการในเรื่องนี้โดยการประสานงานกับสมาชิกสภา คณะกรรมการ
ชุมชน ซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนก่อนด าเนินงาน  

2. ปัญหากลุ่มเป้าหมายในโครงการของเทศบาลซ้ าซ้อน 
          การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เป็นการด าเนินงานโดยผ่าน
คณะกรรมการชุมชน ซึ่งมีผลท าให้กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมการอบรม/กิจกรรมมักจะเป็นกลุ่มเดิม ในหลายหลักสูตร
การอบรม ท าให้การด าเนินงานตามโครงการเหล่านั้นไม่ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่ ซึ่งเทศบาลควรปรับแนวทาง
ในการหากลุ่มเปูาหมายใหม่ โดยการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง และกระจายกลุ่มเปูาหมายให้มาจากกลุ่มของ
ประชาชนทั่วไปและมาจากการประสานงานโดยสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มขึ้นจากกลุ่มเปูาหมายเดิม 

3. ปัญหาโครงการ/แผนงาน ที่จัดท ามีปริมาณมากเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้และได้รับ 
         การจัดท าหรือเสนอโครงการ/กิจกรรม มีจ านวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรใน
แต่ละปี จึงควรมีการวิเคราะห์และประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เร่งด่วนและมีความส าคัญ ต่อการพัฒนาและสามารถ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ ซึ่งจะท าให้แผนพัฒนาเทศบาลฯประสบผลส าเร็จและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึง
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

4. ปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการติดตามและประเมินผล 
          การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานท าให้ขาดข้อมูลในการพิจารณาความสอดคล้องของโครงการ/
กิจกรรม ในเชิงบูรณาการและไม่มีข้อสรุปปัญหาในโครงการต่าง ๆ เพ่ือน าไปปรับปรุง ควรมีการน าเครื่องมือที่มีเกณฑ์
มาตรฐานมาเป็นตัวชี้วัดและประเมินผลส าเร็จของงาน และการเพ่ิมความถี่ในการประเมินและประชาสัมพันธ์ผลการ
ประเมิน รวมทั้งจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ผลก่อนและหลังการ
ด าเนินงานจัดท าโครงการ 
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ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

          ๑. ควรมีการวิเคราะห์และก าหนดระยะเวลา งบประมาณ ของแต่ละโครงการ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง
และมีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ เช่นแผนการด าเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
          ๒. จัดท าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรจะสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับรวมไปถึงงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรจากส่วนกลาง และโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ควรมีการน าไปด าเนินการ (บรรจุลงใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ไม่น้อยกว่า ๗๕% ของโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมไป
ถึงการน าแผนชุมชนมาพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐% 
          ๓. ประสานส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน 
          ๔. เน้นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เพราะถือเป็นหัวใจหลักขององค์กรโดยสร้างความกระตือรือร้น
ให้แก่บุคลากร 
          ๕. ควรด าเนินการจัดท าโครงการในทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
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