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คํานํา 
 

ด�วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก�ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ 29  ได�กําหนดให�มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน�าท่ีดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะต�องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภา
ท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชน
ในท�องถ่ินทราบในท่ีเป>ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต�องป>ดประกาศไว�
เป?นระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยป@ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุก
ป@     

 
ดังนั้น เพ่ือให�การติดตามและประเมินผลแผนถูกต�องตามระเบียบดังกล�าวและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  จึงได�ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว�าง
เดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีได�จากการติดตามให�นายกเทศมนตรี
ทราบ  คณะกรรมการหวังเป?นว�ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป?นประโยชน�อย�างยิ่งในการพัฒนา
เทศบาล  สามารถแก�ไขปFญหาให�กับประชาชนได�  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
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สารบัญ 
 

 
เร่ือง                   หน8า  
 
ส"วนท่ี  ๑  บทนํา          ๑ – ๑๔ 
 
ส"วนท่ี  ๒  แผนยุทธศาสตร�  วิสัยทัศน�  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาเทศบาล ๑๕ – ๒๖ 
              

ส"วนท่ี  ๓  การบันทึกข)อมูลแบบรายงาน      ๒๗ – ๒๘ 
 

ส"วนท่ี  ๔  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา      ๒๙ – ๓๖  
     
ส"วนท่ี  ๕  การประเมินความพึงพอใจ       ๓๗  
 
ส"วนท่ี  ๖  สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓๘ – ๔๐ 
          
ส"วนท่ี  ๗  ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล)อม      ๔๑ – ๔๒ 
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ส"วนที่  ๑ 
บทนํา 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก)ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก>องค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ส>งผลให)องค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินมีบทบาทและอํานาจหน)าท่ีต>างๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
ด)านงานส>งเสริมคุณภาพชีวิต ด)านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร)อย ด)านการ
วางแผน การส>งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท>องเท่ียว  ด)านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล)อม และด)านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปEญญาท)องถ่ิน แม)ว>า
องค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินจะมีอํานาจหน)าท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต>องค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินส>วนใหญ>ยังคงมี
ทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ�  เพ่ือให)การดําเนินงานขององค�กรเปFนไป
อย>างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร>งใส และเกิดประโยชน�สูงสุดแก>ท)องถ่ินของตน  จึงกําหนดให)
องค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน  มีหน8าท่ีจัดทําแผนพัฒนาท8องถิ่น  อันเปFนเคร่ืองมือท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีจะ
ให)องค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินสามารถดําเนินงานได)ตามเปGาหมายท่ีวางไว)  จึงจําเปFนต)องมีการกําหนด
แผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต>อการทํางานเพ่ือพัฒนาท)องถ่ินและสามารถบ>งชี้ความสําเร็จของแผนได)ด)วย
เหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

(๑)  เปFนการลดความไม>แน>นอนและปEญหาความยุ>งยากซับซ)อนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
(๒)  ทําให)เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม>ๆ เข)ามาในองค�กร  
(๓)  ทําให)การดําเนินการขององค�กรบรรลุเปGาหมายท่ีปรารถนา  
(๔)  เปFนการลดความสูญเปล>าของหน>วยงานท่ีซ้ําซ)อน และ  
(๕)  ทําให)เกิดความแจ>มชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังน้ัน  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปFนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือให)องค�การบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล>าวมาข)างต)น แม)ว>าองค�กร
ปกครองส>วนท)องถ่ินจะมีแผนพัฒนาท)องถ่ินท่ีดีเท>าไรก็ตาม แต>หากไม>สามารถบ>งชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ี
เกิดข้ึนได)  ก็ไม>สามารถท่ีจะบ>งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท)องถ่ินได)  “ระบบติดตาม” จึงเปFนเคร่ืองมือ
สําคัญท่ีช>วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปFนตัวบ>งชี้ว>า 
ผลจากการดําเนินงานเปFนไปตามหรือบรรลุตามเปGาหมายหรือไม>อย>างไร เพ่ือนําข)อมูลดังกล>าวมาใช)ในการ
ปรับปรุง แก)ไข ขยายขอบเขต หรือแม)แต>ยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได)ว>าเปFนเคร่ืองมือท่ีจําเปFนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดําเนินการอยู>โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพ่ือให)ข)อมูลปGอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปEญหาท่ีกําลังเผชิญอยู>และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไม>มีระบบติดตามของโครงการแล)ว ย>อมส>งผลให)เกิดความล>าช)าใน
การดําเนินงานให)ลุล>วง ค>าใช)จ>ายโครงการสูงเกินกว>าท่ีกําหนดไว) กลุ>มเปGาหมายหลักของโครงการไม>ได)รับ
ประโยชน�หรือได)รับน)อยกว>าท่ีควรจะเปFน เกิดปEญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย)งในการปฏิบัติงานภายในหน>วยงานหรือระหว>างหน>วยงานกับกลุ>มเปGาหมายท่ีได)รับ
ประโยชน�จากโครงการ 

 
ในทางตรง... 
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-๒- 

ในทางตรงกันข)ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล)ว จะก>อให)เกิดประสิทธิภาพในการใช)ต)นทุน (cost-
effective) ดําเนินงานด)านต>างๆ  เปFนการให)ข)อมูลปGอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปGาหมายของโครงการต>างๆ  
การระบุปEญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก)ปEญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข)าถึง
โครงการของกลุ>มเปGาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส>วนต>างๆ ในโครงการ และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยส>วนใหญ>แล)วผู)บริหารโครงการมักจะไม>ให)ความสําคัญกับการวาง
ระบบติดตามโครงการ เน่ืองจากว>าเปFนส่ิงท่ีต)องใช)เทคนิคเชิงวิชาการค>อนข)างสูง จึงปล>อยให)เปFนหน)าท่ีของ
หน>วยงานระดับสูงกว>าเปFนผู)ดําเนินการ นอกจากน้ียังเสียค>าใช)จ>ายสูง และก>อให)เกิดความยุ>งยากซับซ)อน
ในทางปฏิบัติ อย>างไรก็ตามในความเปFนจริงแล)วข้ึนอยู>กับความจําเปFนและทรัพยากรท่ีมีอยู>ในแต>ละโครงการ 
เพราะฉะน้ันจะเห็นได)ว>าการวางระบบติดตามไม>จําเปFนท่ีจะต)องแบกรับภาระต)นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ)อนแต>
อย>างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน)าท่ีจัดทํา
รายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวน
หน่ึงท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช)วิธีติดตามท่ีก>อให)เกิดประสิทธิภาพในการใช)
ต)นทุนสูงสุดในส>วนของ “การประเมินผล” น้ัน เปFนส่ิงหน่ึงท่ีจําเปFนสําหรับการดําเนินการเช>นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลท่ีได)จากการประเมินจะใช)ในการปรับปรุง แก)ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดําเนินการซึ่งข้ึนอยู>กับวัตถุประสงค�ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปFนส่ิงท่ีจะบ>งชี้ว>าแผนงานท่ี
กําหนดไว)ได)มีการปฏิบัติหรือไม> อย>างไร อันเปFนตัวชี้วัดว>าแผนหรือโครงการท่ีได)ดําเนินการไปแล)วน้ันให)ผลเปFน
อย>างไร นําไปสู>ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว)หรือไม> อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปFนการ
ตรวจสอบดูว>ามีความสอดคล)องกับการใช)ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได)จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเปFนข)อมูลย)อนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต>อไป 
นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเปFนกระบวนการตัดสินคุณค>าและการตัดสินใจอย>างมีหลักเกณฑ�โดยใช)ข)อมูลท่ี
เก็บรวบรวม   

ดังน้ันแล)วการติดตามและประเมินผลจึงเปFนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค�กรปกครองส>วน
ท)องถ่ินเพ่ือให)เกิดความโปร>งใส เปFนเข็มทิศท่ีจะชี้ได)ว>าการพัฒนาท)องถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการต>อ
หรือยุติโครงการต>างๆ  เปFนกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสร)างระบอบประชาธิปไตยในท)องถ่ิน  เพราะว>าการ
ดําเนินการใดๆ  ของหน>วยงานหรือองค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในส่ิงท่ีวางแผนไว)แล)วและ
ท่ีได)จัดทําเปFนงบประมาณรายจ>ายได)รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน>วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท)องถ่ิน  ประชาชน
ในท)องถ่ินล)วนเปFนกระบวนการมีส>วนร>วมเพ่ือให)เกิดความโปร>งใส  เปFนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุ
เปGาหมายขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน  ซึ่งอาจจะเปFนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด)วย แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปc  

จากเหตุผลดังกล>าว  เทศบาลตําบลเขาชุมทอง  จึงต)องการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปcงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ระหว>างเดือนเมษายน – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าด)วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข)อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว>าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข)อ ๑๓ และ  ข)อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ิน  จะต)องดําเนินการ   

๑) กําหนด... 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  -  กันยายน  ๒๕๖๐) 

  

-๓- 
 

(๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได)จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต>อผู)บริหารท)องถ่ิน เพ่ือให)ผู)บริหารท)องถ่ินเสนอต>อสภาท)องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน  พร)อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให)ประชาชนในท)องถ่ินทราบในท่ีเปdดเผยภายในสิบห)าวันนับ
แต>วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล>าวและต)องปdดประกาศไว)เปFนระยะเวลาไม>น)อยกว>าสามสิบวันโดย
อย>างน)อยปcละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปc   

  

ดังน้ัน  เพ่ือให)การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  เปFนไปด)วยความ
ถูกต)องตามระเบียบดังกล>าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง    
จึงได)ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง    ประจําปcงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว>างเดือนเมษายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) ข้ึน  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  

 
 

 
เปFนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเปFนการประเมินท้ัง

แผนงาน  นโยบายขององค�กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค�กรว>าแผนยุทศาสตร�และ
แนวทางท่ีถูกกําหนดไว)ในรูปแบบของแผนน้ันดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค�จริงหรือไม>  สนองตอบต>อความ
ต)องการของประชาชนหรือผู)ท่ีมีส>วนได)เสียทุกฝfายหรือไม>  การติดตามและประเมินผลน้ีไม>ใช>การตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด  แต>เปFนเคร่ืองมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือให)ทราบว>าผลท่ีเกิดข้ึนถูกต)องและเปFนไปตาม
วัตถุประสงค�มากน)อยเพียงไร  เปFนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปc ว>า
เปFนไปตามความต)องการของประชาชนในท)องถ่ินหรือไม>  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไว)ในรูปของการวางแผน
แบบมีส>วนร>วมของประชาชนหรือการประชาคมท)องถ่ินได)ดําเนินการตามเปGาหมายท่ีกําหนดไว)หรือไม>  
ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคล)องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนท่ีของท)องถ่ินหรือไม>  การติดตามและ
ประเมินผลเปFนการวัดระดับความสําเร็จหรือล)มเหลวของยุทธศาสตร�การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปc  ซึ่ง
ครอบคลุมถึงส่ิงแวดล)อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปEจจัยนําเข)าหรือ
ทรัพยากร ท่ีใช) โครงการ ( input) การติดตามและประเ มินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบั ติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ�นโยบาย 
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) ส่ิงท่ีจะได)รับหรือสนองตอบกลับ
จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช>วยทําให)ผู)บริหารท)องถ่ินนําไปเปFนเคร่ืองมือในการปรับปรุงนโยบาย  
ยุทธศาสตร�การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปc  และการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช)
เปFนเคร่ืองมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไม>กระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว>าไม>เกิดความคุ)มค>าต>อ
ประชาชนหรือประชาชนไม>พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลน้ีมีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท)องถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  องค�กรภาคประชาสังคมหรือองค�กรทางสังคม  
องค�กรเอกชน  หน>วยงานราชการท่ีมีหน)าท่ีกํากับดูแลหน>วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ
ผู)รับผิดชอบโครงการโดยตรง  

๑. ความสําคัญ... 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  -  กันยายน  ๒๕๖๐) 

  

-๔- 
 
 

เม่ือองค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินได)ดําเนินการประกาศใช)แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา แผนพัฒนาสามปc  
และการนําแผนพัฒนาท)องถ่ินไปสู>การจัดทํางบประมาณรายจ>ายประจําปc  งบประมารรายจ>ายเพ่ิมเติม  การ
จ>ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ>ายด)วยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใช)
จ>ายงบประมาณก็ต)องมีการตรวจสอบผลการใช)จ>ายงบประมาณว>าดําเนินการไปอย>างไรบ)าง  บรรลุ
วัตถุประสงค�มากน)อยเพียงใดก็คือการใช)วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณน้ีเปFนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าด)วยวิธีการงบประมาณ
ขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข)อ ๒๒ ให)ใช)แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน เปFน
แนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ให)หัวหน)าหน>วยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการร>าย
จ>าย และให)หัวหน)าหน>วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต>างๆ ของทุกหน>วยงานเพ่ือใช)
ประกอบการคํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอต>อเจ)าหน)าท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว>าด)วยเงินอุดหนุนขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข)อ ๔  
องค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินอาจต้ังงบประมาณให)เงินอุดหนุนหน>วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได)ภายใต)หลักเกณฑ�  
ดังน้ี 

(๑)  ต)องเปFนภารกิจท่ีอยู>ในอํานาจหน)าท่ีขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินผู)ให)เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต)องไม>มีลักษณะเปFนเงินทุนหมุนเวียน 

(๒)  ประชาชนในเขตองค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินผู)ให)เงินอุดหนุนต)องได)รับประโยชน�จากโครงการท่ีจะ
ให)เงินอุดหนุน 

(๓)  องค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินต)องให)ความสําคัญกับโครงการอันเปFนภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท)องถ่ินท่ีจะต)องดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังก>อนท่ีจะพิจารณาให)เงินอุดหนุน 

(๔)  องค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินเห็นสมควรให)เงินอุดหนุนหน>วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให)นํา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน>วยงานดังกล>าวบรรจุไว)ในแผนพัฒนาท)องถ่ิน และต้ังงบประมาณไว)ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ>ายประจําปcหรืองบประมาณรายจ>ายเพ่ิมเติม ห)ามจ>ายจากเงินสะสมทุน
สํารองเงินสะสม หรือเงินกู) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข)อ ๒๕ ให)องค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินใช)แผนพัฒนาสามปcเปFนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ>าย
ประจําปc และงบประมารรายจ>ายเพ่ิมเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให)มีการปฏิบัติให)บรรลุวัตถุประสงค�ตาม
โครงการท่ีกําหนดไว)ในแผนพัฒนาสามปc   

กล>าวอีกนัยหน่ึงความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปFนเคร่ืองมือสําคัญในการทดสอบ
การดําเนินงานตามภารกิจขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินว>าดําเนินการได)ตามเปGาหมายท่ีกําหนดไว)หรือไม>  
ทําให)ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได)อย>างเปFนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําให)ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ>อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปEญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของ
แผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต>างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค�กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผู)มีส>วนเก่ียวข)อง
เพ่ือนําไปสู>การปรับปรุงแผนงานให)เกิดความสอดคล)องกับสภาพแวดล)อมในสังคมภายใต)ความต)องการและ
ความพึงพอใจของ 

ประชาชน... 

๑.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  -  กันยายน  ๒๕๖๐) 

  

-๕- 
 

ประชาชนและนําไปสู>การวางแผนการพัฒนาในปcต>อๆ ไป เพ่ือให)เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค>าในกิจการสาธารณะ
มากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต)องเร>งรีบดําเนินการและจะต)องมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยาย
โครงการ งานต>างๆ ท่ีเปFนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร)างให)เกิดจุดแข็งน้ี และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต)อง
เร>งรีบดําเนินการและจะต)องต้ังรับให)ม่ันรอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังม่ันอย>างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยส่ิงท่ีเปFนปEญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบจุดอ>อนต)องหยุดและลดถอยปEญหาลงให)ได)  ดําเนินการ
ปรับปรุงให)ดีข้ึน  ต้ังรับให)ม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดท)ายเม่ือมีโอกาสก็จะต)องใช)พันธมิตรให)เกิดประโยชน�เพ่ือ
ดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต>างๆ พร)อมการปรับปรุงและเร>งรีบดําเนินการส่ิงเหล>าน้ีจะถูก
ค)นพบเพ่ือให)เกิดการพัฒนาท)องถ่ิน  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส>งผลให)เกิดกระบวนการพัฒนาท)องถ่ิน
อย>างเข)มแข็งและมีความย่ังยืน  เปFนไปตามเปGาประสงค�ท่ีต้ังไว)ได)อย>างดียิ่ง     
 
 
 

๒.๑  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒.๒  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๒.๓  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๒.๔  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใช)ให)เหมาะสม 
๒.๕  เพ่ือความกระจ>างชัดของแผนงาน 
๒.๖  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๒.๗  เพ่ือตอบสนองความต)องการของผู)ให)การสนับสนุนทางการเงิน 
๒.๘  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเร่ิมในการแก)ไขปEญหาของท)องถ่ิน 
๒.๙  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 

ขั้นตอนท่ี ๑   
แต> ง ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาท)อง ถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว>าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข)อ ๒๘  
ดังน้ี   

ให)ผู)บริหารท)องถ่ินแต>งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท)องถ่ิน ประกอบด)วย  
(๑) สมาชิกสภาท)องถ่ินท่ีสภาท)องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
(๒) ผู)แทนประชาคมท)องถ่ินท่ีประชาคมท)องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(๓) ผู)แทนหน>วยงานท่ีเก่ียวข)องท่ีผู)บริหารท)องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(๔) หัวหน)าส>วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
(๕) ผู)ทรงคุณวุฒิท่ีผู)บริหารท)องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให)คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน)าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หน่ึงคนทําหน)าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข)อ ๒๘ ให)มีวาระอยู>ในตําแหน>งคราวละสองปcและอาจได)รับการคัดเลือกอีกได)   

ขั้นตอนท่ี... 

๒.  วัตถุประสงค(ของการติดตามและประเมินผล 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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-๖- 

 
ขั้นตอนท่ี ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส>วนท)องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข)อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข)อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได)

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต>อผู)บริหารท)องถ่ิน  เพ่ือให)ผู)บริหารท)องถ่ินเสนอต>อสภาท)องถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน  พร)อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให)ประชาชนใน
ท)องถ่ินทราบในท่ีเปdดเผยภายในสิบห)าวันนับแต>วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล>าวและต)องปdดประกาศ
ไว)เปFนระยะเวลาไม>น)อยกว>าสามสิบวันโดยอย>างน)อยปcละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปc  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข)อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนท่ี ๕    
ผู)บริหารท)องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต>อสภาท)องถ่ิน  และคณะกรรมการ

พัฒนาท)องถ่ิน  พร)อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให)ประชาชนในท)องถ่ินทราบในท่ี
เปdดเผยภายในสิบห)าวันนับแต>วันท่ีผู)บริหารท)องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล>าวและต)องปdด
ประกาศโดยเปdดเผยไม>น)อยกว>าสามสิบวัน  โดยอย>างน)อยปcละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปc  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส>วน
ท)องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข)อ ๑๔ (๕)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอน... 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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-๗- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๔.  กรอบ... 

ผังขั้นตอนการดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู8บริหารท8องถิ่นเสนอต"อสภาท8องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท8องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให8ประชาชนใน
ท8องถิ่นทราบในท่ีเปAดเผยภายในสิบห8าวันนับแต"วันท่ีผู8บริหารท8องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล"าวและต8องปAดประกาศโดยเปAดเผยไม"
น8อยกว"าสามสิบวัน โดยอย"างน8อยปCละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปC 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท8องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได8จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต"อ

ผู8บริหารท8องถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  -  กันยายน  ๒๕๖๐) 

  

-๘- 
 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ได)กําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู>มือของกรมส>งเสริมการปกครองท)องถ่ิน  ดังน้ี     

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด>วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปc (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
ขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน   

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด>วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๘  เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปcขององค�กรปกครองส>วน
ท)องถ่ิน      

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด>วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท)องถ่ินขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน   

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด>วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เร่ือง  ซักซ)อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท)องถ่ินส่ีปc (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าด)วยการจัดทําแผนขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

�  คู>มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปcและแผนพัฒนาท)องถ่ินส่ีปc รูปแบบใหม>  (โดย
กรมส>งเสริมการปกครองท)องถ่ินร>วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู>มือดังกล>าวคณะกรรมการจึงได)กําหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล8อง (relevance) ความพอเพียง 
( adequacy)   ค ว าม ก8 า วหน8 า   ( progress)   ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  ( efficiency)   ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness)  ผลลัพธ(และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการ
ประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปFนไปตามห)วงเวลาท่ีกําหนดเอาไว)ในแผนการดําเนินงาน

หรือไม>  และเปFนห)วงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมต>อถูกต)องหรือไม>  มีความล>าช)าเกิดข้ึนหรือไม>    
(๒)  ความสอดคล8อง (relevance) 

มีความสอดคล)องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ>นดิน  ยุทธศาสตร�ประเทศ  ค>านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร�และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห>งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัฒนา
กลุ>มจังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนา
ตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท)องถ่ิน (ด)านการเกษตรและแหล>งนํ้า)  วิสัยทัศน�  พันธกิจ  จุดม่ัง
หมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา  รวมท้ังปEญหา  ความต)องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความ... 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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-๙- 
 

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปFนโครงการท่ีมีความจําเปFนต>อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก)ไขปEญหาท่ีเกิดข้ึนได)ในชุมชน และสามารถดําเนินการได)ตามอํานาจหน)าท่ีของท)องถ่ิน  โดย
คํานึงถึงงบประมาณของท)องถ่ิน   

(๔)  ความก8าวหน8า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก)าวหน)าในอนาคตของท)องถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ด8านโครงสร8างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร)างพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได)สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีนํ้าใช)ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟGาใช)ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟGา
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล>งนํ้าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด8านงานส"งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได)รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน  ผู) สูงอายุ  ผู)พิการ ผู)ปfวยเอดส�  

ผู)ด)อยโอกาสได)รับการดูแลอย>างท่ัวถึงกลุ>มอาชีพมีความแข)งแข็ง  โรคติดต>อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม>ลดลง  
สภาพความเปFนอยู>ดีข้ึน  มีท่ีอยู>อาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร>างกายแข็งแรง 

๓)  ด8านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร8อย 
ประชาชนได)รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด8านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท"องเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท>องเท่ียว
ในท)องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได)เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ด8านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล8อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม>ถูกทําร)าย  สภาพแวดล)อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจาก

มลภาวะท่ีเปFนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอย>างเหมาะสม  ปริมาณนํ้าเสียลดลง  การระบายนํ้าดีข้ึน     
๖)  ด8านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิป̀ญญาท8องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปEญญาท)องถ่ินท)องถ่ินยังคงอยู>และ
ได)รับการส>งเสริมอนุรักษ�สู>คนรุ>นต>อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท)องถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก 
และเข)ามามีส>วนร>วมในการอนุรักษ� ฟnoนฟู และสืบสานภูมิปEญญาและคุณค>าความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ท้ังท่ีเปFนชีวิต ค>านิยมท่ีดีงาม และความเปFนไทย  รวมท้ังได)เรียนรู)ความสําคัญ รู)จักวิถีชีวิต รู)ถึงคุณค>าของ
ประวัติศาสตร�ในท)องถ่ิน ความเปFนมาและวัฒนธรรมประเพณีของท)องถ่ิน อันจะสร)างความภูมิใจและจิตสํานึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท)องถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการว>าสามารถดําเนินการได)บรรลุวัตถุประสงค�

หรือไม>  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม>  ผู)เข)าร>วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม>  การดําเนินโครงการสามารถ
แก)ไขปEญหาของชุมชนได)หรือไม>  งบประมาณถูกใช)ไปอย>างประหยัดและคุ)มค>า  วัสดุ  อุปกรณ�  ครุภัณฑ�  
ถูกใช)ไปอย>างคุ)มค>า  มีการบํารุงรักษาและซ>อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม> 

(๖)  ประสิทธิผล... 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  -  กันยายน  ๒๕๖๐) 

  

-๑๐- 
 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน)อยเพียงใด  ปEญหาของชุมชนประชาชนได)รับการ

แก)ไขหรือไม>  มีผลกระทบต>อประชาชนในชุมชนหรือไม>   
(๗)  ผลลัพธ(และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได)รับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส>งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปFนการประเมินถึงผลกระทบต>อชุมชนและสังคมและหน>วยงานท่ีเก่ียวข)อง  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต>อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล)อม  ส่ิงแวดล)อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ 
ว>ามีผลกระทบเกิดข้ึนอย>างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ 
กระบวนการเหมาะสม ถูกต)องหรือไม> 

  
๔.๒  การวิเคราะห(สภาพแวดล8อมของท8องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห�สภาพแวดล)อม

ท)องถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  เน่ืองจากใน
เขตเทศบาลน้ันมีหมู>บ)านท่ีบางส>วนหรือและส>วนใหญ>อยู>ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข)างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ�ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล)อมภายใต)สังคมท่ีเปFนท้ังระบบเปdดมากกาว>าระบบปdดในปEจจุบัน 

๔.๓  การวิเคราะห(สภาพแวดล8อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห�สภาพแวดล)อม

ภายนอก  เปFนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปEจจัยหรือข)อมูลจากสภาพแวดล)อมภายนอกท่ีมีผลกระทบ
ต>อท)องถ่ิน  เช>น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดล)อม  วิเคราะห�เพ่ือให)
เกิดการบูรณาการ (integration) ร>วมกันกับองค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน  หน>วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
การวิเคราะห�สภาพภายนอกน้ี เปFนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต)องดําเนินการและแก)ไขปEญหาท่ีเกิดข้ึน 

๔.๔  การวิเคราะห(สภาพแวดล8อมภายใน   
เปFนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปEจจัยหรือข)อมูลจากสภาพแวดล)อมในท)องถ่ิน ปEจจัยใด

เปFนจุดแข็งหรือจุดอ>อนท่ีองค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได)  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให)มีการวิเคราะห�สภาพแวดล)อมภายใน  สามารถทําได)
หลายแนวทาง  เช>น  การวิเคราะห�ห>วงโซ>แห>งคุณค>าภายในท)องถ่ิน (value-chain analysis) การวิเคราะห�
ปEจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เปFนการวิเคราะห�  ตรวจสอบ  ติดตามองค�กร
ปกครองส>วนท)องถ่ินเพ่ือวิเคราะห�ถึงจุดแข็งและจุดอ>อน   

๔.๕  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  

�  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รวมท้ังท่ี
เปล่ียนแปลง  

�  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปc (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมท้ังท่ีเปล่ียนแปลง 
และเพ่ิมเติม   
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-๑๑- 

๔.๖  ดําเนินการตรวจสอบในระหว>างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินประจําปcงบประมาณน้ัน  ว>าสามารถเปFนไปตามเปGาหมายท่ีต้ัง
ไว)หรือไม> 

๔.๗  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๘  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๙  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปcท่ีผ>านมาละปcปEจจุบัน 
๔.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได)จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต)อง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดห)วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค�ประกอบท่ี
สําคัญ  ๒  ประการ  ดังน้ี 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค�กระกอบ  ๔  ประการ  ดังน้ี 
  (๑)  ผู8เข8าร"วมติดตามและประเมินผล  ได)แก>  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู)รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท)องถ่ิน  ผู)มีส>วนเก่ียวข)อง  และผู)มีส>วนได)เสีย 
(stakeholders) ในท)องถ่ิน  ผู)รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข)อท่ี ๓ ข)างต)น) 
  (๓)  ห8วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต)องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได)จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต>อผู)บริหารท)องถ่ิน เพ่ือให)ผู)บริหารท)องถ่ินเสนอต>อสภาท)องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน  พร)อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให)ประชาชนใน
ท)องถ่ินทราบในท่ีเปdดเผยภายในสิบห)าวันนับแต>วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล>าวและต)องปdดประกาศ
ไว)เปFนระยะเวลาไม>น)อยกว>าสามสิบวันโดยอย>างน)อยปcละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปc โดยสามารถติดตามเปFนรายไตรมาสและรายหกเดือนได)  ดังน้ี 

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

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

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

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

 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  -  กันยายน  ๒๕๖๐) 

  

-๑๒- 

(๔)  เครื่องมือ  อันได)แก>   
เคร่ืองมือ  อุปกรณ�  ส่ิงท่ีใช)เปFนส่ือสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช)ในการ

รวบรวมข)อมูลแผนพัฒนาท่ีได)กําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต>อการพัฒนาท)องถ่ิน  ข)อมูลดังกล>าวเปFนได)ท้ังข)อมูลเชิง
ปริมาณ  และข)อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปFนและสําคัญในการนํามาหาค>าและผลของประโยชน�ท่ีได)รับจาก
แผนพัฒนา  เปFนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ
แผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล)องของยุทธศาสตร�และโครงการ  แบบตัวบ>งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข)อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห�ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต>างๆ ท่ีสอดคล)องกับ
บริบทของท)องถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันได)แก>  
   เปFนวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต>างๆ อัน
ได)แก>แผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ>าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ>าย
งบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพย�สินต>างๆ มีอยู>จริงหรือไม>  สภาพของทรัพย�สินน้ันเปFน
อย>างไร อันได)แก>  ครุภัณฑ�  ท่ีดินและส่ิงก>อสร)าง  กลุ>มผลประโยชน�ต>างๆ เพ่ือตรวจดูว>าดําเนินการให)เปFนไป
ตามวัตถุประสงค�และได)รับผลตามท่ีต้ังไว)หรือไม> โดยการเก็บข)อมูล วิเคราะห�ข)อมูล (data analysis)  

๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เร่ิมจากการเก็บรวบรวมข)อมูล  การนํา
ข)อมูลมาวิเคราะห�  เปรียบเทียบ  การค)นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต>อองค�กรสอบถาม
ข)อมูลจากผู)รับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะห�ปEญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก)ไขปEญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข8อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บข)อมูลจากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปc  

แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ>าย  เอกสารการเบิกจ>าย  ภาพถ>าย  ทะเบียนทรัพย�สิน  
เอกสารการดําเนินโครงการจากผู)รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
   

     
 ส่ิงท่ีจะทําให)การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเคร่ืองมือท่ีใช)ในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกล>าวไปแล)วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได)พิจารณาเคร่ืองมือท่ี
ใช)ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังน้ี   

๖.๑  การประเมินผลในเชงิปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ"งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด>วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท)องถ่ินขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน   

 
 
 

 

๖.  เครื่องมือท่ีใช8ในการติดตามและประเมินผล 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  -  กันยายน  ๒๕๖๐) 

  

-๑๓- 
 

   (๒)  แบบอื่นๆ : ตามคู"มอืกรมการปกครองส"วนท8องถิ่น  ดังนี ้
แบบท่ี  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส>วน 

    ท)องถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร� 

(๓)  ข8อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เคร่ืองมือท่ีใช)  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได)มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให)ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือท่ีใช)ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินความพึงพอใจต>อผลการดําเนินงานของเทศบาลใน 
               ภาพรวม 

 กําหนดให)ผู)รับผิดชอบโครงการเปFนผู)รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดย
ผู)รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให)บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและ
วิธีการติดตามและประเมินได)ตามความเหมาะสม และสรุปปEญหา-อุปสรรค  ข)อเสนอแนะหรือแสดงความ
คิดเห็น 
 
 
 

๗.๑  ทําให)รู)ว>าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน)อยเพียงใด 
๗.๒  เห็นจุดสําคัญท่ีจะต)องปรับปรุงแก)ไขอย>างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค�ของแผนงาน  ข้ันตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีต)องใช) ช>วงเวลาท่ีจะต)องกระทําให)เสร็จ  ซึ่งจะทําให)แผนงานมีความเหมาะสมต>อการ
นําไปปฏิบัติให)บรรลุวัตถุประสงค�อย>างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๗.๓  ทําให)ทราบว>าจะต)องเปล่ียนแปลงโครงการอย>างไรบ)างให)เหมาะสม  ระดับการเปล่ียนแปลง
มากน)อยแค>ไหน  การเปล่ียนแปลงจะก>อให)เกิดผลกระทบอะไรบ)าง  อาทิ  เช>น  การเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค�บางส>วน การเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปล่ียนแปลงหน>วยงานท่ีรับผิดชอบการนํา
โครงการไปปฏิบัติ เปFนต)น 

๗.๔  ทําให)ทราบว>ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช)อยู>มีข)อบกพร>องอะไรบ)าง  ข)อบกพร)องดังกล>าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก)ไขปรับปรุงมาตรการใหม>ให)เหมาะสมต>อการ
นําไปปฏิบัติให)บรรลุวัตถุประสงค�ยิ่งข้ึน 

๗.๕  ทําให)ทราบว>าข้ันตอนใดบ)างท่ีมีปEญหาอุปสรรค  และปEญหาอุปสรรคเหล>าน้ันเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เม่ือทราบข)อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปFนเคร่ืองมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของ
แผนงานให)มีความกระจ>างชัด  เพ่ือขจัดปEญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต>ละข้ันตอนให)หมดไป 

 
 

 

๗.  ประโยชน(ของการติดตามและประเมินผล  



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  -  กันยายน  ๒๕๖๐) 

  

-๑๔- 
 
๗.๖  ทําให)ทราบว>าแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ>อน (weaknesses)  

อะไรบ)าง และจุดอ>อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก)ไขได)อย>างไร  เม่ือได)ทําการวิเคราะห�ข)อมูลครบถ)วน
แล)ว  ผลการวิเคราะห�จะนําไปสู>การพัฒนาแผนงานให)มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๗.๗  ทําให)ผู)ให)การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู)สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค�เพียงใด  มีปEญหาอุปสรรคท่ีจะต)องปรับปรุงแก)ไขโครงการหรือไม>   
(ผู�สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส�วน  คือ ส�วนแรก คือ ผู�สนับสนุนการเงินแก�โครงการ เพ่ือให�การนําโครงการ
ไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และส�วนท่ีสอง  คือ ผู�ให�การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  
ท้ังผู�ให�การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู�สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลต�างๆ)      

๗.๘  การประเมินจะชี้ให)เห็นว>าแนวความคิดริเร่ิมใหม>ในการแก)ไขปEญหาของท)องถ่ินประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว)เพียงใด มีปEญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย>างไรบ)าง และ
ปEญหาอุปสรรคเหล>าน้ีได)ผลเพียงใด  และหรือจะต)องปรับปรุงในส>วนใดบ)าง       

๗.๙  การประเมินจะทําให)เกิดความกระจ>างชัดว>าโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแล)วได)ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให)ครอบคลุมกว)างขวางย่ิงข้ึนหรือโครงการใดมีปEญหาอุปสรรคมากและไม>สอดคล)องกับการ
แก)ไขปEญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให)น)อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการท่ีมี
ลักษณะแข>งขันกันการประเมินผลจะทําให)ทราบว>าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก)ไขปEญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให)ดําเนินการต>อไป ส>วนโครงการท่ีไม>ประสบความสําเร็จ หรือให)ผลตอบแทน
น)อยกว>ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย        
 
 
 

๘.๑  นายสุวิทย�  เรืองนาค  สมาชิกสภาเทศบาล   ประธานกรรมการ 
๘.๒  นายชนะ  เพชรสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล             กรรมการ 
๘.๓  นายประพาส  พรหมวิหาร สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ    
๘.๔  นายวุทธนา  วัฒนสมบูรณ�  ผู)แทนประชาคมทองถ่ิน    กรรมการ 
๘.๕  นางอรุณี  ธานีรัตน�  ผู)แทนประชาคมท)องถ่ิน    กรรมการ 
๘.๖  ว>าท่ีร)อยตรี อัครเดช  สินภิบาล   ผู)อํานวยการโรงเรียนควยเกยสุทธิวิทยา  กรรมการ 
๘.๗  นางปราณี  ศิริธรรม  ผอ.รพ.สต.บ)านควนเกย    กรรมการ 
๘.๘  นายสังข�เวียน  ชูแก)ว  ผู)ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๘.๙  นายเจียร  คงเซ็น   ผู)ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๘.๑๐ นางวรรณนิภา  บรรจงการ หัวหน)าฝfายบริหารงานคลัง   กรรมการ 
๘.๑๑ นายอภินันท�  คงวัดใหม>         หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล      เลขานุการกรรมการ 
 
 

 
 

 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  -  กันยายน  ๒๕๖๐) 

  

ส"วนที่ ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน้ัน  จะต)องติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ว>า  มีความสอดคล)องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ>นดิน  
ยุทธศาสตร�ประเทศ  ค>านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร�และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห>งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ>มจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร�
การพัฒนาองค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท)องถ่ิน (ด)านการเกษตรและแหล>งนํ้า)  วิสัยทัศน�  พันธกิจ  จุดมุ>งหมายเพ่ือการพัฒนา  
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู)บริหาร  รวมท้ังปEญหา ความต)องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผน
ยุทธศาสตร�ดังกล>าวมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เน่ืองด)วยในการจัดทําแผนพัฒนาจะต)องสอดคล)องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ  
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังน้ี  

�  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช>วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล)อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต>างๆ ท่ีอาจก>อให)เกิดความเส่ียง
ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปdดเศรษฐกิจเสรี ความท)าทายของเทคโนโลยีใหม>ๆ การ
เข)าสู>สังคมผู)สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ�ด)านต>างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมของประเทศในปEจจุบันท่ียังคงประสบปEญหาในหลายด)าน เช>น ปEญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข>งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เปFนต)น ทําให)การ
พัฒนาในช>วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปFนต)องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ 
ดังน้ี  

(๑)  การน)อมนําและประยุกต�ใช)หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปFนศูนย�กลางของการพัฒนาอย>างมีส>วนร>วม  
(๓)  การสนับสนุนและส>งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู>ความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน สังคมอยู>ร>วมกันอย>างมีความสุข 
 
 
 

 

แผนยุทธศาสตร( 

แผนยุทธศาสตร(  วิสัยทัศน(  พันธกิจ  จดุมุ"งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  -  กันยายน  ๒๕๖๐) 

  

-๑๖- 
 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข>งขันและการหลุดพ)นกับดักรายได)ปานกลางสู>รายได)สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช>วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร)างสังคมสูงวัยอย>างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปFนเมือง 
๕)  การสร)างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย>างเปFนมิตรกับส่ิงแวดล)อม 
๖)  การบริหารราชการแผ>นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ"นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู>การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส>วน

ร>วมของประชาชน  เพ่ือเปdดโอกาสให)ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ�สิทธิของตนได)เพ่ิมมากข้ึน  
รวมท้ังจะมุ>งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร)างความโปร>งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ>นดินและการ
ให)บริการประชาชน  ท้ังน้ี  เพ่ือสร)างความเปFนธรรมในสังคมและเอ้ือต>อการพัฒนาประเทศท้ังในปEจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ>นดินท่ีเก่ียวข)องกับการบริหารราชการส>วนท)องถ่ิน ดังน้ี 
 นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเร>งด>วนท่ีจะเร่ิมดําเนินการในปcแรก     
 นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความม่ันคงแห>งรัฐ     
 นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม      

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี  ๗  การต>างประเทศและเศรษฐกิจระหว>างประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบ)านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร(ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน)าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท>า วาระพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา 
จังหวัดเพ่ือร>วมกันวางยุทธศาสตร� วิสัยทัศน� เปGาหมายและแนวทางในการทํางานร>วมกันในปcงบ  ๒๕๕๖ และ
เปFนกรอบ ในการจัดทํางบประมาณปc  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปล่ียนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการ
ทํางานท่ีผ>านมา ซึ่งเดิมประกอบด)วย ๔ ยุทธศาสตร� ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ัง
ได)มีการบูรณาการ ร>วมกับยุทธศาสตร�การเข)าสู>ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเข)าสู>ประชา อาเซียน ปc ๒๕๕๘ คร้ังท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห)องประชุม ๕๐๑
ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียมความพร)อมของหน>วยงานท่ีเก่ียวข)องในการเข)าสู>ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิม
ประกอบด)วย ๘ ยุทธศาสตร� โดยหลังจากการบูรณาการเปFนยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy) 
ประกอบด)วย ๔ ยุทธศาสตร� ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเปFนกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ>ายประจําปcงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังน้ี    

 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  -  กันยายน  ๒๕๖๐) 

  

-๑๗- 
 

วิสัยทัศน(     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข"งขัน คนไทยอยู"ดีกินดี มีสุขและเปgนธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร(    
“ต"อยอดรายได8จากฐานเดิม  สร8างรายได8จากโอกาสใหม"  สมดุล  และการพัฒนา

อย"างยั่งยืน”    
วัตถุประสงค(  

๑)  รักษาฐานรายได)เดิม และสร)างรายได)ใหม>     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต)องผลิตสินค)าได)เร็วกว>าปEจจุบัน)     
๓)  ลดต)นทุนให)กับธุรกิจ (ด)วยการลดต)นทุนค>าขนส>งและโลจิสติกส�)     

เปhาหมายเชิงยุทธศาสตร(     
๑)  การเพ่ิมรายได)จากฐานเดิม    
๒)  การสร)างรายได)จากโอกาสใหม>     
๓)  การลดรายจ>าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข>งขัน    

ยุทธศาสตร(  ประกอบด)วย ๔  ยุทธศาสตร� ดังน้ี 
ยุทธศาสตร(ท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข>งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ)นจาก

ประเทศรายได)ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด)วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดําเนินการ    

ยุทธศาสตร(ท่ี  ๒  :  การลดความเหล่ือมลํ้า (Inclusive Growth) ประกอบด)วย ๘ 
ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตร(ท่ี  ๓  :  การเติบโตท่ีเปFนมิตรต>อส่ิงแวดล)อม (Green Growth) ประกอบด)วย  
๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   

ยุทธศาสตร(ท่ี  ๔  :  การสร)างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal 
process) ประกอบด)วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 

 
๔.  ค"านิยมหลักของคนไทย   

ค"านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร8างสรรค(ประเทศไทยให8เข8มแข็ง  มีท้ังหมด ๑๒ ประการ  ดังนี ้
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย�  ซึ่งเปFนสถาบันหลักของชาติในปEจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย�  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ�ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส>วนรวม 
๓)  กตัญxู  ต>อพ>อแม>  ผู)ปกครอง  ครูบาอาจารย� 
๔)  ใฝfหาความรู)  หม่ันศึกษา  เล>าเรียน  ทางตรงและทางอ)อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย�  หวังดีต>อผู)อ่ืน  เผ่ือแผ>และแบ>งปEน 
๗)  เข)าใจ  เรียนรู)  การเปFนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปFนประมุขท่ีถูกต)อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู)น)อยรู)จักการเคารพผู)ใหญ> 

 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  -  กันยายน  ๒๕๖๐) 

  

-๑๘- 
 
๙)  มีสติ  รู)ตัว  รู)คิด  รู)ทํา  รู)ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู>หัว 
๑๐) รู)จักดํารงตนอยู>โดยใช)หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ)าอยู>หัวรู)จักอดออมไว)ใช)เม่ือยามจําเปFน  มีไว)พอกินพอใช)  ถ)าเหลือก็แจกจ>าย จําหน>าย  และขยายกิจการ 
เม่ือมีความพร)อมโดยภูมิคุ)มกันท่ีดี 

๑๑) มีความเข)มแข็งท้ังร>างกายและจิตใจ ไม>ยอมแพ)ต>ออํานาจฝfายตํ่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต>อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน�ของส>วนรวม  และต>อชาติ  มากกว>าผลประโยชน�ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร(ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ�จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ได)กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร�ประชารัฐข้ึนเพ่ือ

เปFนแนวนโยบายในการสร)างความสามัคคีรวมพลังของผู)คนในสังคมไทยโดยไม>แยกฝEกแยกฝfายและไม>กันใคร
ออกไปจากสังคมอีกท้ังยังเปFนสานึกและหน)าท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะต)องร>วมมือกันในการปกปGองแผ>นดินแม>จาก
ภยันตรายท้ังปวงและร>วมกันพัฒนาชุมชนท)องถ่ินและประเทศชาติให)เจริญก)าวหน)าม่ันคงและย่ังยืน ประสาน
พลังการสร)างชาติท่ีต)องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให)เกิดความย่ังยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร� ประชา
รัฐ จึงมีแนวคิดในเร่ืองของความร>วมมือร>วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร>วมแก)ปEญหาเศรษฐกิจและ
ขับเคล่ือนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดข้ึนเพราะว>า ประชารัฐ เปdดโอกาสให)ประชาชนเข)ามามีส>วนในการพัฒนา
ประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข>าย โยงใยสัมพันธ�กันเสริมสร)างการมีส>วนร>วมของทุกภาคส>วนเปFนแนวทางการ
บริหารราชการแผ>นดินยุคปEจจุบันท่ีเกิดจากการหล>อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู>เหล>า เห็นได)จาก 
เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว>า “ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือชาติเชื้อไทยเปFนประชารัฐไผทของไทยทุกส>วนอยู>
ดํารงคงไว)ได)ท้ังมวลด)วยไทยล)วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ(  จันทร(โอชา   
       ประกอบด8วยนโยบาย  ๑๑  ด8าน  ดังนี ้

๑)  การปกปGองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย� 
๒)  การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการต>างประเทศ 
๓)  การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร)างโอกาสเข)าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู) การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด)านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส>งเสริมบทบาทและการใช)โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส>งเสริมการใช)ประโยชน�จากวิทยาศาสตร�  เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร)างสมดุลระหว>างการอนุรักษ�กับการ

ใช)ประโยชน�อย>างย่ังยืน 
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-๑๙- 
 
๑๐)  การส>งเสริมการบริหารราชการแผ>นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปGองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร(และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห"งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก8ไข ป̀ญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู)ผลิต ผู)ค)า

ผู)มีอิทธิพล และผู)ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช)กฎหมายอย>างเคร>งครัด ให)องค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินนํา
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช)ตามอํานาจหน)าท่ี ดังน้ี 

๑.๑)  สนับสนุน ส>งเสริม หน>วยงานท่ีเก่ียวข)องกับการปราบปรามยาเสพติดทุก
หน>วยดําเนิน การปราบปรามและจับกุมผู)ผลิตผู)ค)า ผู)นําเข)า และส>งออกรวมท้ังผู)สมคบและสนับสนุนช>วยเหลือ
ให)ได)ผลอย>างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส>งเสริม หน>วยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว>าด)วยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย�สถานท่ี  ท่ีจัดให)มีการเล>นบิลเลียด สนุกเกอร� รวมท้ัง
โรงงานตามกฎหมายว>าด)วยโรงงานและสถานประกอบการมิให)เจ)าของหรือผู)ประกอบการปล>อยปละละเลยให)
มีการซุกซ>อนหรือค)ายาเสพติดหากพบให)ดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส>งเสริม หน>วยงานท่ี รับผิดชอบนําผู)เสพยาเสพติดเข)ารับการ
บําบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให)ความช>วยเหลือให)สามารถกลับมามีชีวิตอย>างปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจ)าหน)าท่ีรัฐท่ีมีส>วนเก่ียวข)องกับยาเสพติด (ข)าราชการ
องค�การบริหารส>วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส>วนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ)างประจําและ
พนักงานจ)าง) ท้ังน้ี ให)องค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน ยึดหลัก ผู)เสพคือผู)ปfวยท่ีต)องได)รับการบําบัดรักษาให)
กลับมาเปFนคนดีของสังคม พร)อมท้ังมีกลไกติดตามช>วยเหลือ อย>างเปFนระบบ ดําเนินการ อย>างจริงจังในการ
ปGองกันปEญหาด)วยการแสวงหาความร>วมมือเชิงรุกกับองค�กรภาครัฐต>างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด 
สารเคมี และสารต้ังต)นในการผลิตยาเสพติด ท่ีลักลอบเข)าสู>ประเทศภายใต)การบริหารจัดการอย>างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพรวมท้ังดําเนินการปGองกันกลุ>มเส่ียงและประชาชนท่ัวไปไม>ให)เข)าไปเก่ียวข)องกับยาเสพติด
ด)วยการรวมพลังทุกภาคส>วนเปFนพลังแผ>นดินในการต>อสู)กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการปhองกันและแก8ไขป̀ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร)าง จิตสานึกและค>านิยมให)กับเจ)าหน)าท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติหน)าท่ีการปลูกจิตสานึกค>านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร)างวินัยแก>ทุกภาคส>วน ร>วมรวมพลัง
แผ>นดินปGองกันและปราบปรามการทุจริต จึงให)ถือปฏิบัติตามคาส่ังคณะรักษาความสงบแห>งชาติ ท่ี  ๖๙/
๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการปGองกันและแก)ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินดังน้ี 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหน)าท่ีของแต>ละ
หน>วยงานท่ีเกิดหรือน>าจะเกิดสมํ่าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดท่ีน>าจะเกิดการทุจริต ตําแหน>งหรือตัวเจ)าหน)าท่ี
ท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระทําผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแก)ไขลดโอกาสและปGองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมี
ความเส่ียง 
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-๒๐- 
 
๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติให)เกิดผลเปFนรูปธรรมอย>างจริงจังกับ

การกระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเปFนท่ีประจักษ�อยู>โดยท่ัวไปท่ีทาให)ประชาชนมีความรู)สึกว>าเจ)าหน)าท่ีไม>ดําเนินการ
ใดๆเพราะรับผลประโยชน� 

๒.๔)  สํารวจและจัดทําข)อมูลการกระทําผิดท่ีเห็นเปFนท่ีประจักษ�ในพ้ืนท่ีของแต>ละ
หน>วยงานพร)อมท้ังระบุตัวเจ)าหน)าท่ีผู)รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทําข)อมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีได)รับงานจัดซื้อจัดจ)างย)อนหลัง  ๕  ปc 
๒.๖)  จัดทําข)อมูลเร่ืองท่ีหน>วยงานร)องทุกข�ต>อพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผู)กระ 

ทําผิดตามอํานาจหน)าท่ีของหน>วยงานน้ันและยังอยู>ระหว>างการสอบสวนให)นาแนวทางดังกล>าวมาจัดทํา
ยุทธศาสตร�หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินเพ่ือเปFน
มาตรการปGองกันและแก)ไขปEญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ   

๖.  ยุทธศาสตร(การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

๖.๑  ยุทธศาสตร(การพัฒนาเศรษฐกิจ 
๑)  พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให)มีองค�ความรู)ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และ

เสริมสร)างเครือข>ายเกษตรกร 
๒)  พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล)องกับบริบทของชุมชน และความต)องการของตลาด วิสาหกิจ

ชุมชน สนับสนุนการใช)ภูมิปEญญาท)องถ่ินและส>งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช)ในการเพ่ิมมูลค>าการผลิต ด)าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

๓)  ส>งเสริมการผลิตและการจําหน>ายสินค)าเกษตรท้ังท่ีเปFนอาหาร มิใช>อาหาร และพลังงาน
ทดแทน 

๔)  สนับสนุนการจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
๕)  จัดให)มีระบบโครงสร)างพ้ืนฐานและแหล>งนํ้าเพ่ือการเกษตรอย>างท่ัวถึงและเพียงพอ 
๖)  ฟnoนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท>องเท่ียว ท้ังแหล>งท>องเท่ียว บุคลากร ภาคการ

ประชาสัมพันธ�การท>องเท่ียว เพ่ือเสริมสร)างภาพลักษณ�ท่ีดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๗)  ส>งเสริมการลงทุน การพาณิชย� และพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท>องเท่ียว 
๘)  ส>งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีผสมผสานภูมิปEญญาท)องถ่ินกับองค�ความรู)ใหม> 

สนับสนุนการพัฒนาร>วมระหว>างนักวิชาการและชุมชน โดยให)ความสําคัญกับความสอดคล)องกับความต)องการ
ภาคเศรษฐกิจ ชุมชน 

๙)  พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส>งและระบบโลจิสติกส� 
๖.๒  ยุทธศาสตร(การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล8อมและพลังงาน 

๑)  ฟnoนฟูพ้ืนท่ีปfาและระบบนิเวศน�ให)เกิดความอุดมสมบูรณ� 
๒)  ส>งเสริมการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนท่ีปfาต)นนํ้าและลุ>มนํ้าอย>างมีประสิทธิภาพ โดยให)มี

ระบบช>วยตัดสินในการบริหารจัดการนํ้า ระบบพยากรณ�และเตือนภัยนํ้าแล)งและนํ้าท>วม รวมท้ังส>งเสริมให)มี
ระบบการจัดการนํ้าเสีย 
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-๒๑- 
 
๓)  ส>งเสริมให)มีระบบควบคุมการท>องเท่ียวในแหล>งท>องเท่ียวธรรมชาติในชุมชน ให)อยู>ในขีด

ความสามารถของการรองรับของระบบนิเวศ 
๔)  ส>งเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝEงค>านิยมการบริโภค อย>างพอเพียงและ

ย่ังยืน การสร)างเครือข>ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมชุมชน 
  ๕)  ส>งเสริมให)ชุมชน หมู>บ)านมีส>วนร>วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดการเกิดมลพิษและ
ควบคุมกิจกรรมท่ีจะส>งผลกระทบต>อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร)างประสิทธิภาพและกลไกของการ
จัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส� ขยะติดเชื้อ ส>งเสริมให)มีมาตรการสร)างแรงจูงใจให)เกิด
การลดและคัดแยกขยะ ในแหล>งกําเนิด สนับสนุนการสร)างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล สนับสนุนให)มีระบบการเก็บ
ขนและกําจัดขยะ แบบรวมศูนย� 
  ๖)  เสริมสร)างประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ท้ังด)านวิชาการ บุคลากร แลสร)าง
จิตสํานึกของชุมชนในการมีส>วนร>วมติดตาม ตรวจสอบ เฝGาระวัง แก)ปEญหาส่ิงแวดล)อม 

  ๗)  ส>งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช)พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงาน
สะอาด 

  ๘)  สนับสนุนส>งเสริมการรังวัดและการจัดทําแผนท่ี เพ่ือแสดงแนวเขตของรัฐ 
  ๙)  ผลักดันให)มีระบบคุ)มครองสิทธิชุมชนและการแบ>งปEนผลประโยชน�ท่ีเปFนธรรม อนุรักษ�

ฟnoนฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท)องถ่ิน เพ่ือรักษา ปกปGองระบบนิเวศน�ท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชุมชน   

๖.๓  ยุทธศาสตร(ด8านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๑)  พัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�กรภาคประชาสังคมให�มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุก

ด�าน 
  ๒)  พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู�คู�คุณธรรม จริยธรรม การจัดการศึกษาท้ังใน
และนอกระบบสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรท�องถ่ิน ส�งเสริมให�เยาวชน ประชาชน ใช�ประโยชน�จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร�างสรรค�อย�างฉลาดเพ่ือเสริมสร�างกระบวนการเรียนรู� 

๓)  สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให�กับพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีขาดแคลน 
๔)  พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล�อมให�ชุมชนให�ถูกสุขลักษณะ 

  ๕)  พัฒนาบุคลากรทางการแพทย�และสาธารณสุข ส�งเสริมการบริหารจัดการแพทย�แผนไทย 
(แพทย�ทางเลือก) ท้ังในระดับชุมชน และสถานพยาบาล 

๖)  ปIองกัน ควบคุมการแพร�ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจํานวนผู�เสพย�และผู�เก่ียวข�องให�น�อยลง 
  ๗)  ควบคุมการแพร�ระบาดของโรคติดต�อร�ายแรงและปIองกันการเกิดโรคไม�ติดต�อ เฝIาระวัง
ปIองกันปFญหาการปKวยและตายด�วยโรคอุบัติใหม� 
  ๘)  ส�งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร�อยและการบรรเทาสาธารณ
ภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
  ๙)  พัฒนาการกีฬา เสริมสร�างโอกาสให�ประชาชนทุกกลุ�มออกกําลังกายและเล�นกีฬา จัดหา
สถานท่ีกิจกรรมออกกําลังกายและเล�นกีฬาอย�างท่ัวถึง 
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-๒๒- 
 

  ๑๐)  ส�งเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปFญญาท�องถ่ิน พัฒนา 
ฟOPนฟู ต�อยอดแหล�งเรียนรู�ทางวัฒนธรรม เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู�ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร�สู�สังคมโลก 
  ๑๑)  สงเคราะห� และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาสในสังคมให�มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและพ่ึงพาตนเองได� 
  ๑๒)  สร�างกระบวนการมีส�วนร�วมเพ่ือสร�างความเข�มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู�
ชุมชน การจัดทําแผนท่ีแม�บทชุมชน ส�งเสริมกิจกรรมชุมชน เกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน
เปIาหมายการพัฒนา 

๖.๔  ยุทธศาสตร(ด8านการโครงสร8างพ้ืนฐาน 
๑)  พัฒนาเส�นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบให�ได�มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย�างท่ัวถึง 
๒)  พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐานให�มีประสิทธิภาพให�ครบถ�วนและเพียงพอ 
๓)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานให�มีประสิทธิภาพอย�างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

๖.๕  ยุทธศาสตร(ด8านการเสริมสร8างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ8านเมืองท่ีดี 
  ๑)  รณรงค�สร�างกระบวนการเรียนรู� ปลูกฝFงจิตสํานึก ค�านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป?นประมุข เสริมสร�างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตสํานึกธรรมาภิบาลให�แก�เยาวชนประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส�วน 
  ๒)  พัฒนาการบริหารจัดการองค�กรตามหลักธรรมาภิบาลให�มีประสิทธิภาพและโปร�งใส 
สนับสนุนการให�ใช�ทรัพยากรในการบริหารอย�างคุ�มค�า ปรับปรุงระบบข�อมูลและรูปแบบการให�บริการประชาชน ลด
ข้ันตอนการทํางานเพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ประชาชน 
  ๓)  พัฒนาและส�งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีตอบสนองความต�องการของชุมชนภายใต�
กระบวนการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน สนับสนุนให�มีระบบฐานข�อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
  ๔)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค�กรอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง เพ่ือเสริมสร�างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
 
๗.  ยุทธศาสตร(การพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะ ๔ ปC (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
      วิสัยทัศน(   “นครแห>งอารยธรรม น>าอยู>น>าเท่ียว การเกษตรและอุตสาหกรรมย่ังยืน”  

ประเด็นยุทธศาสตร( (ตามลําดับความสําคัญ)  
๑)  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู>มาตรฐานครบวงจร และเปFนมิตรกับ

ส่ิงแวดล)อม 
๒)  การพัฒนาการท>องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
๓)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมอย>างย่ังยืน 
๔)  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให)น>าอยู> เข)มแข็ง ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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-๒๓- 
 
๘.  ยุทธศาสตร(พัฒนาอําเภอ  ๔  ปC ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

คําขวัญอําเภอ   “อุดมสินแร"    เมืองแม"เศรษฐี   ผลไม8พันธุ(ดี    มีปศุสัตว( 
     เกจิหลวงพ"อ   ใบพ8อสานพัด   ดุกย"างรสจัด ทิวทัศน(รามโรม” 

วิสัยทัศน(  (Vision)  “เมืองน"าอยู" การเกษตร แหล"งท"องเท่ียวเปgนประจักษ(  
   อนุรักษ(วัฒนธรรม  น8อมนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาการเกษตรให)มีความก)าวหน)าและย่ังยืน เปFนรายได)หลักของอําเภอ 
๒.  ส>งเสริมการพัฒนาการท>องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 
๓.  พัฒนาคนให)มีคุณภาพด)วยคุณธรรมจริยธรรม โดยการสร)างครอบครัวอบอุ>น ชุมชน

เข)มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  ส>งเสริมการเรียนรู)ท้ังในระบบ และนอกระบบ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร(การพัฒนาอําเภอ 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๑   
  การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปFนเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนํา
นวัตกรรมเกษตรมาใช)เพ่ือสร)างมูลค>าเพ่ิมผลผลิตและสร)างรายได)   

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๒   
การพัฒนาการท>องเท่ียวเชิงอนุรักษ�และวัฒนธรรมท่ีสามารถสร)างอาชีพและรายได)ในพ้ืนท่ี

เพ่ิมข้ึน 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๓   
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นํ้า ส่ิงแวดล)อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมท่ียั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๔   
การพัฒนาคนและสังคมให)มีคุณภาพ สร)างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข)มแข็ง 

๙.  นโยบายของผู8บริหารเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ผมนายไพโรจน�  อํานักมณี  

นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง  ขอเรียนว>านโยบายท่ีจะแถลงต>อสภาเทศบาลแห>งน้ีได)ยึดถือแนวทางปฏิบัติ  
เพ่ือให)สอดคล)องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก)ไขปEญหาความเดือดร)อนและเพ่ือประโยชน�สุขของ
ประชาชนเปFนสําคัญและให)เปFนไปตามความในมาตรา ๔๘ ทศ  แห>งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  
แก)ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี นศ ๐๐๒๓.๔/ว ๖๗๐  
ลงวันท่ี  ๙ กุมภาพันธ�  ๒๕๕๘  เร่ืองการได)มาซึ่งสมาชิกสภาท)องถ่ิน  หรือผู)บริหารท)องถ่ินเปFนการชั่วคราว 
ข)อแนะนําการปฏิบัติตามคําส่ัง  คณะรักษาความสงบแห>งชาติ  ท่ี ๑/๒๕๕๗  ข)อ ๑  กรณีสมาชิกสภา
ท)องถ่ินและผู)บริหารท)องถ่ินท่ีพ)นจากตําแหน>ง  เน่ืองจากครบวาระก>อนวันท่ี  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘  ๑.๕  
ประธานสภาจะต)องจัดให)มีการประชุมสภาภายใน  ๓๐  วัน  เพ่ือให)ผู)บริหารท)องถ่ินได)แถลงนโยบายก>อนเข)า
ปฏิบัติหน)าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก)ไขเพ่ิมเติมถึงปEจจุบันมาตรา  ๔๘  ทศ วรรค ๔  
และ  ๕  ดังมีสาระสําคัญซึ่งจะแถลงต>อสภาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ดังต>อไปน้ี 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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-๒๔- 
 

๑)  ด8านโครงสร8างพ้ืนฐาน 
๑.๑)  พัฒนาเส)นทางคมนาคมในเขตเทศบาลให)ได)มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยและ

ท่ัวถึง 
๑.๒)  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพให)ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
                    

๒)  ด8านการพัฒนาคนและสังคม 
๒.๑)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน)นหลักคุณธรรม ศีลธรรม 

   ๒.๒)  แนวทางการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ท้ังกาย จิต  ปFญญา  และพัฒนา
สถานท่ีอยู�อาศัยให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
   ๒.๓)  แนวทางการรณรงค�ปราบปรามแก�ปFญหาและปIองกันการแพร�ระบาดของพาหะนํา
โรคและยาเสพติด 
    ๒.๔)  แนวทางการส�งเสริมให�มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร�อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

๒.๕)  แนวทางการส�งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 

    ๒.๖)  แนวทางการส�งเสริม อนุรักษ�ฟOPนฟูกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปFญญาท�องถ่ินรวมท้ังทํานุบํารุงศาสนสถานของชุมชน 
    ๒.๗)  แนวทางการส�งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตแก�เด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส
ในสังคมให�สามารถเป?นพลังสําคัญแก�ชุมชนได� 
   ๒.๘)  แนวทางการส�งเสริมให�ประชาชน องค�กร หน�วยงานราชการมีบทบาทในการร�วม
พัฒนาท�องถ่ินรับฟFงความคิดเห็นของประชาชน 

 
๓)  ด8านเศรษฐกิจ 

๓.๑)  แนวทางการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลให�ได�มาตรฐานตามกระทรวง
สาธารณสุข   

๓.๒)  แนวทางการส�งเสริมสนับสนุนกลุ�มอาชีพในพ้ืนท่ีและกิจการพาณิชย�ให�เข�มแข็ง 
 

๔)  ด8านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต8หลักธรรมาภิบาล 
๔.๑)  แนวทางการส�งเสริมสนับสนุนบทบาทการพัฒนาท�องถ่ินกับประชาชน 
๔.๒) แนวทางการเสริมสร�างกระบวนการวัฒนธรรมการเมืองระบบประชาธิปไตยแก�

ประชาชนทุกระดับ 
๔.๓)  แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค�กรอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง 
๔.๔.) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ วัสดุ  อุปกรณ�เครื่องเทคโนโลยี

และสถานท่ีอย�าง 
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-๒๕- 
 

๕)  ด8านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล8อม 
    ๕.๑)  แนวทางการส�งเสริม อนุรักษ� และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมสู�ลูกหลานอย�างยั่งยืน 
   ๕.๒)  แนวทางการส�งเสริมสร�างจิตสํานึก เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลแบบบูรณาการ 
 

๖)  ด8านการท"องเท่ียว 
 ๖.๑)  แนวทางการส�งเสริมสนับสนุนการท�องเท่ียวท้ังเชิงอนุรักษ�และเชิงวัฒนธรรม 

 
วิสัยทัศน( พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 
 
วิสัยทัศน(การพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ได)กําหนดวิสัยทัศน� (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ�ในอุดมคติ  ซึ่งเปFน
จุดมุ>งหมายความคาดหวังท่ีต)องการให)เกิดข้ึนในอนาคตข)างหน)า  ซึ่งจะสามารถสะท)อนถึงสภาพการณ�ของ
ท)องถ่ินในอนาคตอย>างรอบด)าน  ภายใต)การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล)อมด)านต>างๆ  จึงได)กําหนด
วิสัยทัศน�  คาดหวังท่ีจะให)เกิดข้ึนในอนาคต  ดังน้ี 

 

“เขาชุมทองเศรษฐกิจก8าวหน8า  ประชาใฝnเรียนรู8  ชมุชนน"าอยู"  เคียงคู"คุณธรรม  น8อมนาํ
ประเพณี  ประชาชีอยู"ดีมสีุข” 

 
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

๑.  ก>อสร)าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร)างพ้ืนฐานให)มีคุณภาพและ
เพียงพอกับความต)องการของประชาชน 

๒.  พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให)เข)มแข็ง 
๓.  ส>งเสริมการผลิตและจําหน>ายสินค)าทางการเกษตร พัฒนาอาชีพ สร)างความเข)มแข็งให)กับกลุ>ม

วิสาหกิจชุมชน 
๔.  สร)างระบบการบริหารจัดการท่ีดีโดยให)ประชาชนมีส>วนร>วมในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาการ

ตรวจสอบ 
๕.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการส่ิงแวดล)อมให)เกิดสภาวะส่ิงแวดล)อมท่ียั่งยืน 
๖.  ส>งเสริมและพัฒนาการท>องเท่ียวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร� 
 

แนวทางในการพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
๑.  การได)รับบริการด)านโครงสร)างพ้ืนฐานให)มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒.  ประชาชนมีความรู)และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได)เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได) 
๔.  มลภาวะและส่ิงแวดล)อมไม>เปFนพิษทําให)ชุมชนน>าอยู>อย>างสงบสุข 
๕.  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส>วนร>วมจากทุกภาคส>วน 
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-๒๖- 
 

เปhามุ"งหมาย/เปhาประสงค(  เพ่ือการพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
๑.  ขยายเส)นทางคมนาคมและปรับปรุงพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐานให)ครอบคลุมและมีมาตรฐาน 
๒.  ประชาชนและเยาวชนมีความรู)และการศึกษาดีข้ึนมีระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย�สิน มีระบบการบริการด)านสาธารณสุข มีศิลปวัฒนธรรมท)องถ่ิน นําภูมิปEญญาท)องถ่ินมาประยุกต�ใช)กับ
ชุมชน 

๓.  สร)างงาน สร)างอาชีพและส>งเสริมเศรษฐกิจชุมชน มุ>งเน)นการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๔.  ประชาชนได)รับการบริการด)วยความเปFนธรรม โปร>งใส มีส>วนร>วมในการพัฒนาท)องถ่ินรวมท้ัง

พัฒนาศักยภาพนักการเมือง และผู)ปฏิบัติงานของผู)ใต)บังคับบัญชา 
๕.  วางแผน ปรับปรุงพัฒนาส่ิงแวดล)อมให)เปFนเมืองน>าอยู>และย่ังยืน 
๖.  เขาชุมทองมีแหล>งท>องเท่ียวท่ีปลอดภัย 
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ส"วนที่  ๓ 
 

การบันทึกข8อมูลในแบบรายงาน 
 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร(ขององค(กรปกครองส"วนท8องถิ่น 
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เปFนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส>วน
ท)องถ่ิน โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลังจากท่ีองค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินได)ประกาศใช)แผน
ยุทธศาสตร�แล)ว 
 

ชื่อองค(กรปกครองส"วนท8องถิ่น  เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไม"มีการ

ดําเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพือ่จัดทําแผนพฒันาเทศบาล �  
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล �  
๑.๓  มีการจัดประชุมอย>างต>อเนื่องสมํ่าเสมอ �  
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล �  
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล �  
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร>างแผนยุทธศาสตร� 
การพัฒนา 

�  

๒  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข)อมูลและปEญหาสําคัญของเทศบาลมาจัดทําฐานข)อมูล �  
๒.๒  มีการเปdดโอกาสให)ประชาชนเข)ามามีส>วนร>วมในการจัดทําแผน �  
๒.๓  มีการวิเคราะห�ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาเทศบาล 

�  

๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคล)องกับ 
ศักยภาพของท)องถ่ิน 

�  

๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคล)องกับ 
ยุทธศาสตร�จังหวัด 

�  

๒.๖  มีการกําหนดจุดมุ>งหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน �  
๒.๗  มีการกําหนดเปGาหมายการพัฒนาเทศบาล �  
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตร�ท่ีสอดคล)องกับยุทธศาสตร�การพัฒนา �  

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช)แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา �  
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุ>มโครงการในแผนยุทธศาสตร� �  

๒.๑๓ มีการกําหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร� �  
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-๒๘- 
 
แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดําเนนิงานขององค(กรปกครองส"วนท8องถิ่นรายไตรมาส  
           และระยะ ๖  เดือน 
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ินภายใต)แผนยุทธศาสตร� ๕  ปc (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  โดยมี
กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  
เดือน  โดยเร่ิมต้ังแต>ส้ินสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 

 
ส"วนท่ี  ๑    ข8อมูลท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองค(กรปกครองส"วนท8องถิ่น  เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
๑.๒  รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๙)  
(๒)  ไตรมาสท่ี  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕๖๐) 
(๓)  ไตรมาสท่ี  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๖๐)   
(๔)  ไตรมาสท่ี  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๖๐) 

๑.๓  รายงานผลการดําเนินงานระยะ  ๖  เดือน   
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐ 
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
 ๒.๒  ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีได8รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนท่ัวไป
กําหนดวัตถุประสงค( 

 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
เสร็จแล8ว 

อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ 

ยังไม"ได8
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได8รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ"ายไป 

๑ เบี้ยยังชีพผู)สูงอายุ  �  ๖,๑๕๖,๐๐๐ ๕,๗๐๗,๖๐๐ 
๒ เบี้ยยังชีพผู)พิการ  �  ๑,๑๑๒,๗๖๐ ๘๙๑,๒๐๐ 
๓ ประกันสังคมครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  �  ๒๓,๙๑๐ ๑๐,๗๖๗ 
๔ เงินเดือนครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  �  ๔๙๓,๖๘๐ ๒๓๖,๘๘๐ 
๕ ค>าจ)างชั่วคราวศูนย�พฒันาเด็กเลก็  �  ๔๗๘,๒๖๐ ๒๑๕,๓๔๐ 
๖ ค>าวัสดุการศึกษา  �  ๑๕๔,๗๐๐ ๑๕๔,๗๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๘,๔๑๙,๓๑๐ ๗,๒๑๖,๔๘๗ 

 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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ส"วนที่  ๔ 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน     
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข)อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส>วนท)องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข)อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ�  ๒๕๕๘  เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาสามปcขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน  ข)อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท)องถ่ิน  ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด>วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ิน  ให)เปFนหน)าท่ีของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนา
ท)องถ่ิน  (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท)องถ่ิน  ให)ดําเนินการให)แล)วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต>วันประกาศใช)
แผนพัฒนาท)องถ่ิน และดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไว)ตามนัยหนังสือดังกล>าวข)างต)นและเอกสารคําอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามส่ิงท่ีส>งมาด)วย ๔  (๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ิน  คณะกรรมการฯ 
สามารถนําเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช)เปFนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท)องถ่ิน  ได)ตามความเหมาะสม  เพ่ือรวบรวมรายงานให)ผู)บริหารทราบ และเปFนข)อมูลในการจัดทําแผนพัฒนา
ท)องถ่ินต>อไป 
  

ดังน้ัน  เพ่ือให)การประเมินเปFนไปด)วยความถูกต)องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ
ดังกล>าว  จึงได)ดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด  ดังน้ี 

 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา   

 

๑.  ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร(การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได8 

๑.  ข)อมูลสภาพทั่วไปขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร� ประกอบด)วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน� (๕) (๕) 
๓.๒ พนัธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร� (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปGาประสงค�ของแต>ละยทุธศาสตร� (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค>าเปGาหมายของแต>ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ�ของแต>ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชรีายการชุดโครงการของแต>ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

ประเด็นการ... 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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-๓๐- 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ( 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได8 

๑. ข8อมลูสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด8วยข8อมูลดังน้ี ๑๐ ๑๐ 
- ข)อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร)างพืน้ฐาน (๓) (๓) 
สถานท่ีท>องเท่ียว เปFนต)น และข)อมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ท่ีมีลกัษณะคล)ายกัน (๓) (๓) 
- การสํารวจและจัดเก็บข)อมูลเพือ่การจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือการ
ใช)ข)อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข)อมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ>านมา (เพื่อดูการดาํเนนิงานใน 
แต>ละปcท่ีผ>านมาว>ามีการดําเนินการบรรลุเปGาหมายของยุทธศาสตร� 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากน)อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห(
สภาวการณ(และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห( ข8อมลูที่สําคัญ ด8านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล8อม และมีการวิเคราะห(
เปรียบเทียบข8อมูลที่สําคัญ เพ่ือช้ีให8เห็นศักยภาพป`ญหาและ
ความต8องการ 

๒๕ ๒๕ 

  • การวิเคราะห(ข8อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได)ครัวเรือน การสร)างอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห� หรือเปรียบเทียบข)อมูลท่ีสําคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให)เห็นศักยภาพและระดับความรนุแรงของปEญหา   
   • การวิเคราะห(ข8อมูลสงัคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห�ข)อมูลท่ีสําคัญด)านสังคม เช>น (๓) (๓) 
กําลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปEญหายาเสพติด เปFนต)น   
      - มีการวิเคราะห� หรือ เปรียบเทียบข)อมูล ท่ีสําคัญของ อปท. 
และแสดงให)เห็นศักยภาพและระดับความรนุแรงของปEญหา 

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห(ข8อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล8อม 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห�ข)อมูลท่ีสําคัญ ด)านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 
      - มีการนาํเสนอให)เห็นถึงสภาพแวดล)อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต8องสอดคล8องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะห�สอดคล)องกับการวิเคราะห�ข)อมูลพื้นฐาน 
      - มีการจําแนกผลการวิเคราะห�ปEจจัยภายในภายนอก 
อย>างถูกต)อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 
๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 
๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 
 
 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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-๓๑- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ( 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได8 

๒. การวิเคราะห(
สภาวการณ(และศักยภาพ
(ต"อ) 

    • สรุปประเด็นป`ญหาและความต8องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
- มีการประมวลปEญหาและความต)องการของประชาชนในพืน้ท่ีโดย
ชี้ให)เห็นขนาดและความรนุแรงของปEญหาและความต)องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปEญหาหรือความต)องการในเชิงพืน้ท่ีหรือ (๒) (๒) 
 กลุ>มเปGาหมายท่ีชัดเจน   
        - การใช)แผนชุมชน/แผนหมู>บ)านเปFนส>วนประกอบในการจัดทํา (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร(      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน( • มีลักษณะแสดงสถานภาพที ่อปท. ต8องการจะเปgนหรือบรรลุถึงใน

อนาคตอย"างชัดเจน สอดคล8องกับโอกาสและศักยภาพที่เปgน
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน)นและส่ิงท่ีต)องการจะเปFน สอดคล)องกับการวิเคราะห�ข)อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเปFนไปได) ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปFน เพือ่นาํไปสู>การบรรลวุิสัยทัศน� (๓) (๓) 
       - มีความเปFนไปได)ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร( • มีความชัดเจน สอดคล8องกับวิสัยทัศน(และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร�แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร�เชื่อมโยงสอดคล)องกันและตอบสนองปEญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล)องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ยุทธศาสตร�การพฒันาภาคยุทธศาสตร�การ
พัฒนาจังหวดั และกรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เปhาประสงค( • สอดคล8องกับประเด็นยุทธศาสตร( 
      - มีความสอดคล)องและสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร� 
      - มีความชัดเจนเปFนรปูธรรมแสดงให)เห็นว>ามีความต)องท่ีจะบรรลุ
อะไรในช>วง  ๔  ปc 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  –  กันยายน  ๒๕๖๐) 

-๓๒- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ( 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได8 

๓.๕  ตัวช้ีวัดและค"า
เปhาหมายของแต"ละ
ประเด็น  

ตัวช้ีวัดและค"าเปhาหมาย 
•  ตัวช้ีวัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล)องกับเปGาประสงค�  และสะท)อนผลลัพธ�
ตามเปGาประสงค� 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวดัได)ในเชิงปรมิาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวช้ีวัดและค"า
เปhาหมายของแต"ละ
ประเด็นยุทธศาสตร( (ต"อ)  

•  ค"าเปhาหมาย 
       - แสดงถึงความก)าวหน)าในแต>ละปc 
       - มีความเปFนไปได)อยู>ในขีดความสามารถท่ี ทําได)ท้ังด)านปริมาณ
งาน  งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธ(ของแต"ละ
ประเด็นยุทธศาสตร( 

• มีการกําหนดกลยุทธ(ของแต"ละประเด็นยุทธศาสตร(ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเปhาประสงค(ของแต"ละประเด็น
ยุทธศาสตร( และสอดคล8องกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที ่

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ�หรอืแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล)องกันและมี
การบูรณาการกันในแต>ละยุทธศาสตร�และนาํไปสู>การบรรลุเปGาประสงค� 
และยุทธศาสตร� 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพือ่นําไปสู>
การกําหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด8วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห�ความคุ)มค>าและผลกระทบต>อส่ิงแวดล)อมของ
โครงการฯ ก>อนบรรจุไว)ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคล8องและตอบสนองกลยุทธ(อย"างชัดเจน และนําไปสู"
ผลสําเร็จของเปhาประสงค(      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล)องและตอบสนองกลยุทธ�อย>างชัดเจน
และนาํไปสู)ผลสําเรจ็ของเปGาประสงค� 

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ)วนท้ัง ๓ ปc (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนท่ีกําหนดบริเวณดําเนนิการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได8 ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 

 

 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  –  กันยายน  ๒๕๖๐) 

-๓๓- 
 

๒.  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสามปC (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได8 
๑.  ข8อมูลสภาพท่ัวไปขององค(กรปกครองส"วนท8องถิน่ ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห(สภาวการณ(และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร( ประกอบด8วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน� (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร� (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปGาประสงค�ของแต>ละยุทธศาสตร� (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค>าเปGาหมายของแต>ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ�ของแต>ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต>ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  –  กันยายน  ๒๕๖๐) 

-๓๔- 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ( 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได8 

๑. ข8อมลูสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด8วยข8อมูลดังน้ี ๑๐ ๑๐ 
- ข)อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร)างพืน้ฐาน (๓) (๓) 
สถานท่ีท>องเท่ียว เปFนต)น และข)อมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ท่ีมีลกัษณะคล)ายกัน (๓) (๓) 
- การสํารวจและจัดเก็บข)อมูลเพือ่การจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือการ
ใช)ข)อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข)อมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ>านมา (เพื่อดูการดาํเนนิงานใน 
แต>ละปcท่ีผ>านมาว>ามีการดําเนินการบรรลุเปGาหมายของยุทธศาสตร� 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากน)อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห(
สภาวการณ(และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห( ข8อมลูที่สําคัญ ด8านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล8อม และมีการวิเคราะห(
เปรียบเทียบข8อมูลที่สําคัญ เพ่ือช้ีให8เห็นศักยภาพป`ญหาและ
ความต8องการ 

๒๕ ๒๕ 

  • การวิเคราะห(ข8อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได)ครัวเรือน การสร)างอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห� หรือเปรียบเทียบข)อมูลท่ีสําคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให)เห็นศักยภาพและระดับความรนุแรงของปEญหา   
   • การวิเคราะห(ข8อมูลสงัคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห�ข)อมูลท่ีสําคัญด)านสังคม เช>น (๓) (๓) 
กําลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปEญหายาเสพติด เปFนต)น   
      - มีการวิเคราะห� หรือ เปรียบเทียบข)อมูล ท่ีสําคัญของ อปท. 
และแสดงให)เห็นศักยภาพและระดับความรนุแรงของปEญหา 

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห(ข8อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล8อม 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห�ข)อมูลท่ีสําคัญ ด)านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 
      - มีการนาํเสนอให)เห็นถึงสภาพแวดล)อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต8องสอดคล8องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะห�สอดคล)องกับการวิเคราะห�ข)อมูลพื้นฐาน 
      - มีการจําแนกผลการวิเคราะห�ปEจจัยภายในภายนอก 
อย>างถูกต)อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 
๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 
๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 

 
 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  –  กันยายน  ๒๕๖๐) 

-๓๕- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ( 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได8 

๒. การวิเคราะห(
สภาวการณ(และศักยภาพ
(ต"อ) 

    • สรุปประเด็นป`ญหาและความต8องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
- มีการประมวลปEญหาและความต)องการของประชาชนในพืน้ท่ีโดย
ชี้ให)เห็นขนาดและความรนุแรงของปEญหาและความต)องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปEญหาหรือความต)องการในเชิงพืน้ท่ีหรือ (๒) (๒) 
 กลุ>มเปGาหมายท่ีชัดเจน   
        - การใช)แผนชุมชน/แผนหมู>บ)านเปFนส>วนประกอบในการจัดทํา (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร(      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน( • มีลักษณะแสดงสถานภาพที ่อปท. ต8องการจะเปgนหรือบรรลุถึงใน

อนาคตอย"างชัดเจน สอดคล8องกับโอกาสและศักยภาพที่เปgน
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน)นและส่ิงท่ีต)องการจะเปFน สอดคล)องกับการวิเคราะห�ข)อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเปFนไปได) ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปFน เพือ่นาํไปสู>การบรรลวุิสัยทัศน� (๓) (๓) 
       - มีความเปFนไปได)ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร( • มีความชัดเจน สอดคล8องกับวิสัยทัศน(และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร�แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร�เชื่อมโยงสอดคล)องกันและตอบสนองปEญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล)องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ยุทธศาสตร�การพฒันาภาคยุทธศาสตร�การ
พัฒนาจังหวดั และกรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เปhาประสงค( • สอดคล8องกับประเด็นยุทธศาสตร( 
      - มีความสอดคล)องและสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร� 
      - มีความชัดเจนเปFนรปูธรรมแสดงให)เห็นว>ามีความต)องท่ีจะบรรลุ
อะไรในช>วง  ๔  ปc 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 
 
 

 
 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  –  กันยายน  ๒๕๖๐) 

-๓๖- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ( 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได8 

๓.๕  ตัวช้ีวัดและค"า
เปhาหมายของแต"ละ
ประเด็น  

ตัวช้ีวัดและค"าเปhาหมาย 
•  ตัวช้ีวัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล)องกับเปGาประสงค�  และสะท)อนผลลัพธ�
ตามเปGาประสงค� 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวดัได)ในเชิงปรมิาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวช้ีวัดและค"า
เปhาหมายของแต"ละ
ประเด็นยุทธศาสตร( (ต"อ)  

•  ค"าเปhาหมาย 
       - แสดงถึงความก)าวหน)าในแต>ละปc 
       - มีความเปFนไปได)อยู>ในขีดความสามารถท่ี ทําได)ท้ังด)านปริมาณ
งาน  งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธ(ของแต"ละ
ประเด็นยุทธศาสตร( 

• มีการกําหนดกลยุทธ(ของแต"ละประเด็นยุทธศาสตร(ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเปhาประสงค(ของแต"ละประเด็น
ยุทธศาสตร( และสอดคล8องกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที ่

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ�หรอืแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล)องกันและมี
การบูรณาการกันในแต>ละยุทธศาสตร�และนาํไปสู>การบรรลุเปGาประสงค� 
และยุทธศาสตร� 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพือ่นําไปสู>
การกําหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

  บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด8วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห�ความคุ)มค>าและผลกระทบต>อส่ิงแวดล)อมของ
โครงการฯ ก>อนบรรจุไว)ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคล8องและตอบสนองกลยุทธ(อย"างชัดเจน และนําไปสู"
ผลสําเร็จของเปhาประสงค(      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล)องและตอบสนองกลยุทธ�อย>างชัดเจน
และนาํไปสู)ผลสําเรจ็ของเปGาประสงค� 

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ)วนท้ัง ๓ ปc (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนท่ีกําหนดบริเวณดําเนนิการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได8 ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 
 
 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  –  กันยายน  ๒๕๖๐) 

ส"วนที่  ๕ 
 

การประเมินความพึงพอใจ   
 
หลักการและเหตุผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน้ันนอกจากจะมีการประเมินความสําเร็จของแผนทางด)านตัวเลข
แล)วยังต)องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนต>อผลการดําเนินงาน ของปcงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ท้ังน้ี  
การประเมินจะช>วยทําให)ทราบถึงผลสะท)อนกลับของการดําเนินงาน  ความเปFนจริงท่ีเกิดข้ึน  ข)อเสนอแนะและ
คําแนะนําของประชาชนต>อเทศบาล  ซึ่งสามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาให)ดีข้ึน อีกท้ังการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเปFนไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครองส>วนท)องถ่ิน          
 

วัตถุประสงค( 
เพ่ือให)ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให)ได)ข)อมูลข)อเสนอแนะ  คําแนะนํา  

ข)อคิดเห็น ท่ีได)จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก)ไขคุณภาพการให)บริการให)ดีข้ึน  
 

จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจําเปFนอย>างย่ิงท่ีเทศบาลจะต)องมีการปะเมินผลความพึงพอใจ  
ท้ังน้ีเพ่ือให)การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค�ดังกล>าว  เทศบาลจึงมีการดําเนินการประเมิน
ความพึงพอใจ  ดังน้ี 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม 

การประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้   
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต>อผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล

ตําบลเขาชุมทองในภาพรวม ปcงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐     
ตามท่ีเทศบาลได)ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ>งช>วงของผลการ

ประเมินออกเปFน  ๓ ระดับ  คือ  ไม>พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู>ในระดับพอใจมาก      

คิดเปFนร)อยละ  ๑๒.๕๐   พอใจ  คิดเปFนร)อยละ 32.90  ไม>พอใจ คิดเปFนร)อยละ 4.63  ในภาพรวมพอใจมาก 
คิดเปFนร)อยละ 12.40 และในระดับพอใจ คิดเปFนร)อยละ 33.30         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  –  กันยายน  ๒๕๖๐) 

ส"วนที่  ๖ 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การใช(จ ายงบประมาณ 
 จากโครงการท่ีมีการเบิกจ�ายและดําเนินโครงการแล�ว จํานวน  22  โครงการ  จํานวนเงิน 4,695,654.45      
สามารถจําแนกได�ตามยุทธศาสตร� ได�ดังนี้ 

ลําดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร/การพัฒนา โครงการ 
งบประมาณ

ตามข(อบัญญัติ 
การเบิกจ าย
งบประมาณ 

1 ย.การพัฒนาคนและสังคม โครงการวันกตัญZู  30,000 14,356 
2 ย.การพัฒนาคนและสังคม โครงการแข�งขันฟุตบอลเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 80,000 66,555 
3 ย.การพัฒนาคนและสังคม โครงการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขัน 60,000 

(โอนเพ่ิม)
40,000 

98,355 

4 ย.การพัฒนาคนและสังคม โครงการฝ\กทักษะกีฬาแก�เด็กและเยาวชน 60,000 39,818 
  โครงการเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู�สู�ประชาคมอาเชี่ยน 
50,000 40,771 

5 ย.การพัฒนาคนและสังคม โครงการระดมความคิดเห็น 30,000 6,335 
6 ย.การพัฒนาคนและสังคม โครงการปIองกันไข�เลือดออกและกําจัดยุงลาย 50,000 6,060 
7 ย.การพัฒนาคนและสังคม โครงการบริหารจัดการขยะบูรณาการ 100,000 69,060 
8 ย.การพัฒนาคนและสังคม โครงการปIองกันและบรรเทาความเดือดร�อนของ

ประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัย 
30,000 12,280 

9 ย.การพัฒนาคนและสังคม โครงการปIองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช�วง
เทศกาลสงกรานต� 

25,000 13,924 

10 ย.การพัฒนาคนและสังคม โครงการงานปฏิบัติการปIองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและงานกู�ชีพ กู�ภัย 

(โอนเพ่ิม) 
900,000 

869,810 

11 ย.การพัฒนาคนและสังคม โครงการจัดงานรัฐพิธีประเพณีท�องถ่ินและวัน
สําคัญทางศาสนา 

5,000 1,000 

12 ย.การพัฒนาคนและสังคม โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย�สิน 

100,000 86,400 

13 ย.การพัฒนาคนและสังคม โครงการอบรมแกนนําเยาวชนต�านยาเสพติด 30,000 24,016 
14 ย.การพัฒนาคนและสังคม โครงการจ�างเหมาล�างตลาดสดและห�องน้ํา

เทศบาล 
86,400 80,644 

15 ย.การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว�าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร 
พร�อมไหล�ทางหินคลุก หรือพ้ืนท่ีก�อสร�างไม�น�อย
กว�า 840 ตารางเมตร ทางเข�าถังประปา หมู�ท่ี 5 
ตําบลควนเกย อําเภอร�อนพิบูลย� จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

485,000 472,270.45 

 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  –  กันยายน  ๒๕๖๐) 

-๓๙- 
 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตร/การพัฒนา โครงการ 
งบประมาณ

ตามข(อบัญญัติ 
การเบิกจ าย
งบประมาณ 

16 ย.การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค�ด�านหลัง
อาคารสํานักงานเทศบาลฯ หมู�ท่ี 4 ตําบลควน
เกย อําเภอร�อนพิบูลย� จังหวัดนครศรีธรรมราช 

450,000 433,000 

17 ย.การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงซ�อมผิวจราจรด�วยแอสฟFลท�ติ
กคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว�าง 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร หรือพ้ืนท่ีก�อสร�างไม�น�อยกว�า 
1,200 เมตร ซอยอ�างน้ํา หมู�ท่ี 1 ตําบลควน
เกย อําเภอร�อนพิบูลย� จังหวัดนครศรีธรรมราช 

480,000 479,000 

18 ย.การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว�าง 4.00 เมตร ยาว 230 
เมตร พร�อมไหล�ทางหินคลุก หรือพ้ืนท่ีก�อสร�าง
ไม�น�อยกว�า 920 ตารางเมตร ซอยวังตะเคียน
หมู�ท่ี 2 ตําบลควนเกย อําเภอร�อนพิบูลย� 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

480,000 480,000 

19 ย.การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนด�วยแอสฟFลท�ติกคอนก
รีต ขนาดผิวจราจรกว�าง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หรือพ้ืนท่ีก�อสร�างไม�น�อยกว�า 
1,200 ตารางเมตร ซอยปากสระ หมู�ท่ี 3 
ตําบลควนเกย อําเภอร�อนพิบูลย� จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

480,000 479,000 

20 ย.การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก�อสร�างอาคาร ขนากว�าง 10.00 
เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีก�อสร�างไม�
น�อยกว�า 250 ตารางเมตร ด�านข�างศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาชุมทอง หมู�ท่ี 
4 ตําบลควนเกย อําเภอร�อนพิบูลย� จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

426,000 426,000 

21 ย.การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการเปลี่ยนท�อเมนประปาชนิด PE 80 PN 
8 ขนาด 160 มม. ความยาว 200 เมตร 
สถานท่ีก�อสร�าง  หมู�ท่ี 4,5 ตําบลควนเกย 
อําเภอร�อนพิบูลย� จังหวัดนครศรีธรรมราช 

212,000 212,000 

22 ย.การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงลานกีฬาเทศบาลตําบลเขาชุม
ทอง ขนาดกว�าง 49 เมตร ยาว 60 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีก�อสร�างไม�น�อยกว�า 2,940 ตารางเมตร 
สถานท่ีก�อสร�าง หมู�ท่ี 4 ตําบลควนเกย อําเภอ
ร�อนพิบูลย� จังหวัดนครศรีธรรมราช 

285,000 285,000 



 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รอบเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว*างเดือนเมษายน  –  กันยายน  ๒๕๖๐) 

 
-๔๐- 

 
โครงการท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ ท้ังหมด  3    โครงการ  จํานวน  2,908,000  บาท 
แยกตามยุทธศาสตร� ดังนี้ 
ยุทธศาสตร/ท่ี 4 พัฒนาด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน 

1. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว�าง 4.00 เมตร ยาว 435 เมตร พร�อมไหล�ทาง
หินคลุก หรือพ้ืนท่ีก�อสร�างไม�น�อยกว�า 1,740 ตารางเมตร ซอยบ�านหนองมาก หมู�ท่ี 3 ตําบลควนเกย 
อําเภอร�อนพิบูลย� จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ  885,000 บาท    

2. โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรด�วยแอสฟFลท�ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 226 
เมตร หรือพ้ืนท่ีก�อสร�างไม�น�อยกว�า 1,356 เมตร ซอยศรีอาชา หมู�ท่ี 2 ตําบลควยเกย อําเภอร�อนพิบูลย� 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ  845,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรด�วยแอสฟFลท�ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว�าง 5.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หรือพ้ืนท่ีก�อสร�างไม�น�อยกว�า 2,500 เมตร ถนนควนฝIาย หมู�ท่ี 5 ตําบลควยเกย อําเภอร�อนพิบูลย� 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ  1,178,000 บาท 
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ส วนท่ี  ๗ 
ผลการวิเคราะห/สภาพแวดล(อม 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต(องมีการวิเคราะห/สภาพแวดล(อมของท(องถ่ิน  ดําเนินการ

วิเคราะห�สภาพแวดล�อมท�องถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  
เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู�บ�านท่ีบางส�วนหรือและส�วนใหญ�อยู�ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข�างเคียง  ซ่ึงมี
ปฏิสัมพันธ�ซ่ึงกันและกันกับสภาพแวดล�อมภายใต�สังคมท่ีเป?นท้ังระบบเป>ดมากกว�าระบบป>ดในปFจจุบัน  การวิเคราะห�
สภาพแวดล�อมเป?นการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมท้ังภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมมีดังนี้ 

   
๑.  ผลการวิเคราะห/สภาพแวดล(อมภายนอก   
 เป?นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปFจจัยหรือข�อมูลจากสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต�อท�องถ่ิน  
เช�น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล�อม  วิเคราะห�เพ่ือให�เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร�วมกันกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  หน�วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห�สภาพ
ภายนอกนี้ เป?นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต�องดําเนินการและแก�ไขปFญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห�ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity)  
 (1)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนท่ี 

(๒)  มีเส�นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
     (๓)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน�วยงานรัฐวิสาหกิจสถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทอง      
  (๔)  ได�รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช�น  โครงการละ ๕  ล�าน  หมู�บ�านละ ๒  แสน 
  (๕)  มีศูนย�ยุติธรรมระดับตําบล  
 

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู�ไกลจากจังหวัด  ทําให�ใช�เวลานานในการติดต�อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย�างยังเข�าไม�ถึง  เช�น  การทําบัตรผู�พิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี   
  (๓)  ปFจจุบันเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  เป?นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับ

ภารกิจหน�าท่ีต�างๆ  ตามกฎหมายท่ีกําหนดให�เป?นอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ�ายโอนฯ  
ตามนโยบายท�องถ่ิน  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
    
๒.  ผลการวิเคราะห/สภาพแวดล(อมภายใน   

เป?นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปFจจัยหรือข�อมูลจากสภาพแวดล�อมในท�องถ่ิน ปFจจัยใดเป?นจุดแข็งหรือ
จุดอ�อนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได�  ซ่ึงการ
ติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให�มีการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน  โดยคณะกรรมการได�ดําเนินการวิเคราะห�
สภาพแวดล�อมภายในโดยวิเคราะห�  ตรวจสอบ  ติดตามองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือวิเคราะห�ถึงจุดแข็งและ
จุดอ�อน  โอกาส  ข�อจํากัด  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะห�ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู�นําชุมชน มีความพร�อมท่ีจะให�ความร�วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท�องถ่ิน

ของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข�มแข็งได�รับการบริการสาธารณะด�านโครงสร�างพ้ืนฐานครบถ�วน 
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-๔๒- 

 
(๓)  ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท�องถ่ิน   
(4)  มีตลาดสดของเทศบาล  ๑  แห�ง 
(5)  ประชากรส�วนใหญ�มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ได�แก� ข�าว  ยางพารา 

ปาล�ม เลี้ยงสัตว�  ฯลฯ 
(6)  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห�ง  สังกัดเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
(7)  มีการประสานความร�วมมือระหว�างเทศบาลกับส�วนราชการในพ้ืนท่ี 
(8)  มีความสงบไม�ค�อยจะมีปFญหา  
(9)  มีการจัดต้ังชุมชน  ๖  ชุมชน  ในเขตเทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
(๑0)  ผู�นําชุมชนให�ความร�วมมือในการพัฒนาท�องถ่ิน 
(๑1)  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทําให�มีน้ําใช�อุปโภคบริโภคตลอดท้ังป@  
(๑2)  เทศบาลตําบลเขาชุมทอง  มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแก�ไขปFญหา

ความเดือดร�อนของประชาชน 
 (๑3)  มีวัด   3  แห�ง  สํานักสงฆ�  ๑  แห�ง 
(๑4)  มีกองทุนในหมู�บ�าน  เช�น  การออมเงินสัจจะ  ฯลฯ 
(๑5)  มีกลุ�มอาชีพแม�บ�าน  กลุ�มปุoยชีวภาพ   

๒.๒  จุดอ อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยทํางาน  คนหนุ�มสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและต�างจังหวัด 
(2)  ประชาชนไม�สามารถรวมกลุ�มกันเพ่ือดําเนินการด�านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ�มอาชีพ

อย�างเข�มแข็ง 
(3)  เทศบาลเป?นชุมชนท่ีอยู�ห�างไกลตัวเมือง ข�าวของราคาแพง  เพราะต�องนํามาจากแหล�งอ่ืนหรือ

ในเมืองใหญ�  จึงมีการบวกราคาค�าขนส�งเข�าไปอีก เช�น  น้ํามัน  เสื้อผ�า  นุ�งห�ม  ฯลฯ    
(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝ\กอาชีพ  ขาดแหล�งงานรองรับแรงงานว�างงานนอกฤดูกาล 
(4)  ไม�มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ�  ไม�มีโรงงานในพ้ืนท่ี    
(5)  ไม�มีโรงงานหรือบริษัทใหญ�ๆ เพ่ือจ�างคนในท�องถ่ิน 
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