
                    

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕8 

 

 

 
 
 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร$อนพบิลูย& 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

จัดทําโดย : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

        : งานวิเคราะห&นโยบายและแผน   สํานักปลัดเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
 



๒ 

สารบัญ 
 

เร่ือง             หน2า 
บทท่ี ๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป! ๒๕๕8  ๓ 
บทท่ี ๒ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองประจําป! ๒๕๕8  9 

- แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร+ แผนพัฒนาสามป!    10 
- ตารางสรุปการนําโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป! (๒๕๕8 – ๒๕60)   11 

ไปดําเนินการจริงในป!งบประมาณ ๒๕๕8 
- ตารางสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามป! ประจําป! ๒๕๕8   ๑3 
- ตารางการเบิกจ7ายงบประมาณประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8     ๑5 
- การติดตามแผนการดําเนินงานตามแผนงานประจําป! 2558     ๑7 
- รายละเอียด รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง            23 
- สรุปป<ญหา อุปสรรคในภาพรวมของการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  45 

ประจําป! 2558 
- ขBอเสนอแนะและแนวทางแกBไข         46 
 

 
 

 

……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๑ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
ประจําป� ๒๕๕8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 
บทที่ ๑ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
ประจําป� ๒๕๕8 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าดBวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค+กรปกครองส7วนทBองถ่ินพ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขBอ ๒๙ ใหBคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดBจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต7อผูBบริหารเทศบาล เพ่ือใหBผูBบริหารเทศบาล
เสนอต7อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาทBองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหBประชาชน
ทราบโดยท่ัวกันอย7างนBอยป!ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป! ท้ังนี้ใหBปOดประกาศโดยเปOดเผยไม7นBอยกว7าสามสิบวัน  
ซ่ึงกําหนดใหBมีการติดตามและประเมินผลการจัดทําและการนําแผนพัฒนาไปสู7การปฏิบัติ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ซ่ึงไดBรับการแต7งต้ังเม่ือ
วันท่ี 15  กรกฎาคม  ๒๕๕8  ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเขาชุมทองท่ี ท่ี 211/๒๕๕8 เรื่องแต7งต้ังคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  และคําสั่งท่ี 287/๒๕๕8  เรื่องแต7งต้ังประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ลงวันท่ี  22  กันยายน  ๒๕๕8  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลมีรายชื่อ  ดังนี้ 
 

  ๑.นายสุวิทย+  เรืองนาค  สมาชิกสภาฯ                ประธานคณะกรรมการติดตามฯ 
 ๒.นายชนะ  เพชรสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ     กรรมการ 
 ๓.นายประพาส  พรหมวิหาร  สมาชิกสภาฯ     กรรมการ 
 ๔.นายวุทธนา  วัฒนสมบูรณ+  ผูBแทนประชาคม     กรรมการ 
 ๕.นางกนกพร  การิกาญจน+  ผูBแทนประชาคม     กรรมการ 
 ๖.นายจรัญ  สายแกBว  ผูBแทนภาคราชการ    กรรมการ 
      (โรงเรียนกวนเกยสุทธิวิทยา) 
 ๗.นางปราณี  ศิริธรรม  ผูBแทนภาคราชการ    กรรมการ 
      (ผอ.รพสต.ควนเกย) 
 ๘.นางวรรณิภา  บรรจงการ  หัวหนBาฝVายบริหารงานคลัง   กรรมการ 
      (รก.ผอ.กองคลัง) 

 ๙.นางสาวจารี  อํานักมณี  ผูBทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 ๑๐.นายสังข+เวียน  ชูแกBว  ผูBทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 ๑๑.นายอภินันท+  คงวัดใหม7  หัวหนBาสํานักปลัดเทศบาล        กรรมการ/เลขานุการ 

 
  การติดตามและการประเมินผลการจัดทําและการนําแผนพัฒนาไปสู7การปฏิบัติของเทศบาลตําบลเขา
ชุมทอง ไดBกําหนดไวBในแผนยุทธศาสตร+และแผนพัฒนาสามป!เพ่ือใชBเปXนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินการ ซ่ึงทําใหB
หน7วยงานสามารถติดตามไดBว7ามีการดําเนินไปตามแผนหรือไม7 ช7วงใดและอย7างไรแลBว ตรงตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวBหรือไม7 การประเมินผลแผนพัฒนาสามป! ใชBเกณฑ+มาตรฐานและตัวชี้วัด เพ่ือเปXนกรอบในการประเมินใหBเกิดความชัดเจน 
เปXนระบบ มีมาตรฐานเปXนท่ียอมรับ ของประชาชน ประกอบดBวยเกณฑ+ท่ีสําคัญใน ๒ ระดับ คือ เกณฑ+การประเมิน
หน7วยงาน และการประเมินโครงการตามยุทธ+ศาสตร+ 
 



๕ 

 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว7าดBวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค+กรปกครองส7วนทBองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ กําหนดหลักเกณฑ+เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาขององค+กรปกครองส7วนทBองถ่ินไม7ว7าจะเปXนแผนยุทธศาสตร+พัฒนา 
แผนพัฒนาสามป! แผนดําเนินงาน ใหBเปXนไปตามระเบียบและรูปแบบเดียวกันและเม่ือมีการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบ
แลBวก็ต7อมีการกําหนดแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวBและวางระบบการติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนดไวBตามแผนพัฒนานั้น และเม่ือไดBติดตามและก็นําไปสู7การประเมินผลของแผนพัฒนาขององค+กร
ปกครองทBองถ่ินว7ามีการปฏิบัติไปตามแผนท่ีวางไวBหรือไม7และผลการปฏิบัติเปXนอย7างไร เพ่ือดูว7าองค+กรปกครองส7วน
ทBองถ่ินมีศักยภาพแค7ไหนซ่ึงในการติดตามและประเมินผลมีประเด็นท่ีจะตBองศึกษา ดังนี้ 

๑. หลักการวางแผนในการติดตามประเมินผล 
๒. ป<จจัยสภาวะแวดลBอมท่ีเก่ียวขBองกับการวางแผนพัฒนา 
๓. การประเมินผลกับการจัดการเชิงกลยุทธ+ 
๔. รูปแบบ/ประเด็นการติดตามประเมินผล 
๕. การติดตามผลการปฏิบัติงานอย7างมีประสิทธิภาพ 
๖. การรายงานผลจากการติดตามและประเมินผลงาน 

การติดตาม(Monitoring) 
� การตรวจติดตามงาน การปฏิบัติงาน เพ่ือลดป<ญหาท่ีเกิดข้ึนระหว7างการดําเนินงาน 
� การติดตามเปXนเครื่องมือท่ีใชBควบคุมการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเม่ือมี

ป<ญหา 
� กิจกรรมภายในโครงการ ถูกออกแบบเพ่ือใหBไดBขBอมูลป\อนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนิน

โครงการ เช7น ป<ญหาท่ีกําลังเผชิญ ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน  เทคนิค  SWOT 
การประเมินผล(Evaluation) 

� ตรวจสอบผลการดําเนินงานใน  ระหว7างกําลังดําเนินการ (On-going) การดําเนินการเสร็จสิ้นแลBว 
(Ex-Post) 

� เปXนสิ่งท่ีบ7งชี้ไดBว7ามีการปฏิบัติตามแผนหรือไม7 อย7างไร ดูความสอดคลBองในการใชBทรัพยากร เตือน
ล7วงหนBา 

� เปXนขBอมูลยBอนกลับเพ่ือการตัดสินใจวางแผนในอนาคต  
� ตัดสินคุณค7าโดยใชBขBอมูลท่ีรวบรวมอย7างเปXนระบบ เท่ียงตรง ปรนัย  เชื่อถือไดB 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



๖ 

การวิเคราะห&สถานการณ&ในการพัฒนาของท2องถ่ิน 
โดยการใช2เทคนิค SWOT 

S  = Strength          = จุดแข็ง 

W = Weakness        = จุดอ$อน 

O  = Opportunity   = โอกาส 

T  = Threat            = อุปสรรค 

 

ตาราง SWOT  
ประเด็น การติดตามประเมินผลการวางแผนพัฒนาท2องถ่ิน 

จุดแข็ง จุดอ$อน 

๑. จนท. เขBาใจบทบาท หนBาท่ีของตนเองในการวางแผน
พัฒนาทBองถ่ินดี มีความตั้งใจทํางาน 
๒. การทํางานใน อปท. มีลักษณะเปXนทีมเวิร+ค 
๓.หน7วยงานต7างๆและประชาชนในตําบลใหBความร7วมมือด ี
 

๑. มี จนท. ดBานการพัฒนาทBองถ่ินจํานวนนBอย 

๒. ผูBมหีนBาท่ีติดตามยังไม7มีความรูBดBานการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนา 
๓. ขาดงบประมาณสนับสนุนการติดตามประเมินผลโดยวิธีวิจัย 
๔.การใหBความสําคัญกับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาหรือ
โครงการพัฒนายังมีนBอย 

โอกาส อุปสรรค 

๑. สถ. มีการอบรมการวางแผน การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
๒. มีคู7มือติดตามและประเมินผลแบบง7าย ไม7ตBองใชB
งบประมาณ 
๓. มีการสรBางเครือข7ายการติดตามและประเมินผลทBองถ่ิน 
เพ่ือช7วยเหลือซ่ึงกันและกันในดBานต7าง ๆ  
 

งบประมาณมีจํานวนจํากัดเมื่อเปรยีบเทียบกับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 

การติดตามแผนยังคงมีแนวทางท่ีไม7แน7นอน 

การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อนโครงการท่ี
นํามาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม7มีความชัดเจนทําใหBมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการบ7อยทําใหBการติดตามประเมินผลแผน
คลาดเคลื่อน 

แผนยังไม7มีความสําคัญในระดับการปฏิบัตมิีการบรรจุโครงการ
มากเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีมีอยู7จึงไม7สามารถปฏิบัติ
ตามแผนใหBเกิดประสิทธิภาพสูงสดุไดB 
บุคลากรส7วนราชการของหน7วยงานยังขาด 

  ความรูBความเขBาใจความสอดคลBองในการจัดทําแผนและการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนา 

 ขาดการประสานงานในการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

 
 

ภายใน 

ภายนอก 



๗ 

ยุทธศาสตร&และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
 
๑.  วิสัยทัศน&การพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

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

 
 
๒.พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

 สร2างชุมชนให2น$าอยู$ 
๑. ก7อสรBาง บํารุง รักษา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๒. ปรับปรุงสิ่งแวดลBอมดBานการจัดการขยะสิ่งปฏิกูล ระบบบําบัดน้ําเสีย 
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน+และสถานท่ีพักผ7อนหย7อนใจ 
  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
๑. ส7งเสริมการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา จารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป<ญญาทBองถ่ิน 
๒. ส7งเสริมการบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส7งเสริมสุขภาพตําบล 
๓. พัฒนาเศรษฐกิจใหBประชาชนมีอาชีพมีงานทําและเพ่ิมรายไดB 
๔. การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สิน 
๕. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี เสริมสรBางชุมชนเขBมแข็งส7งเสริมการมีส7วนร7วม  

 
๓.  ยุทธศาสตร&การพัฒนา 
          ๒.๑  ยุทธศาสตร+การพัฒนาดBานโครงสรBางพ้ืนฐาน 
          ๒.๒  ยุทธศาสตร+การพัฒนาคนและสังคม 

         ๒.๓  ยุทธศาสตร+การพัฒนาดBานเศรษฐกิจ 
   ๒.๔  ยุทธศาสตร+การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใตBหลัก 

      ธรรมาภิบาล 
   ๒.๕  ยุทธศาสตร+การพัฒนาดBานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม 
   ๒.๖  ยุทธศาสตร+การพัฒนาการท7องเท่ียว 
 

๔. แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
๑.ยุทธศาสตร&การพัฒนาด2านโครงสร2างพ้ืนฐาน 

                      ๑.๑  พัฒนาเสBนทางคมนาคมในเขตเทศบาลใหBไดBมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยและท่ัวถึง 
     ๑.๒  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพใหBท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
๒.ยุทธศาสตร&การพัฒนาคนและสังคม 
     ๒.๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเนBนหลักคุณธรรม ศีลธรรม 
     ๒.๒  พัฒนาสุขภาวะของประชาชน ท่ังกาย จิต ป<ญญา และพัฒนาสถานท่ีอยู7อาศัย 
     ๒.๓  รณรงค+ ปราบปรามแกBป<ญหาและป\องกันการแพร7ระบาดของพาหะนําโรคและยาเสพติด 
     ๒.๔  ส7งเสริมใหBมีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรBอยเพ่ือความ 
            ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สิน 
     ๒.๕  ส7งเสริมการกีฬาและนันทนาการท้ังระดับพ้ืนฐานและมวลชน 
 



๘ 

     ๒.๖  ส7งเสริม อนุรักษ+ ฟtuนฟูกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิป<ญญาทBองถ่ิน 
            รวมท้ังปกป\องคุBมครองศาสนสถานของชุมชน 
     ๒.๗  ส7งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตแก7เด็ก สตรี คนชรา และผูBดBอยโอกาสในสังคมใหBสามารถ 
            เปXนพลังสําคัญแก7ชุมชนไดB 
     ๒.๘  ส7งเสริมใหBประชาชน องค+กร หน7วยงานราชการมีบทบาทในการร7วมพัฒนาทBองถ่ิน 
๓. ยุทธศาสตร&การพัฒนาด2านเศรษฐกิจ 

                ๓.๑  ปรับปรุงสถานท่ีและพัฒนาย7านการคBา สถานีขนส7ง 
                     ๓.๒  ส7งเสริมสนับสนุนกลุ7มอาชีพและกิจการพาณิชย+ 

๔.ยุทธศาสตร&การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต2หลัก 
   ธรรมาภิบาล 
     ๔.๑  ส7งเสริมสนับสนุนบทบาทการพัฒนาทBองถ่ินกับประชาชน 
     ๔.๒  ส7งเสริมกระบวนการวัฒนธรรมการเมืองระบบประชาธิปไตยแก7ประชาชนทุกระดับ 
     ๔.๓  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค+กรปกครองส7วนทBองถ่ินอย7างต7อเนื่อง 
     ๔.๔  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ+เครื่องเทคโนโลยีและสถานท่ีอย7าง 
            พอเพียง 

   ๕.ยุทธศาสตร&การพัฒนาด2านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อม 
     ๕.๑  ส7งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม 
     ๕.๒  ส7งเสริมสรBางจิตสํานึก เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   ๖.ยุทธศาสตร&การพัฒนาการท$องเท่ียว 
     ๖.๑  ส7งเสริมสนับสนุนการท7องเท่ียวท้ังเชิงอนุรักษ+และเชิงวัฒนธรรม 

 
          ๕. จุดมุ$งหมายเพ่ือการพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
                  ๑.  สรBางชุมชนใหBน7าอยู7โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในทุก ๆ ดBานใหBเกิดผลการพัฒนาท่ี 
                       ยั่งยืนเปXนสถานท่ีน7าท7องเท่ียวสิ่งแวดลBอมดี 
                  ๒.  พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสรBางคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัยดี ประชาชนมีอาชีพมีงานทํา และมี 
                       รายไดBเลี้ยงชีพอย7างพอเพียงเสริมสรBางความเขBมแข็งทางสังคม ชุมชุนและครอบครัวใหBมีบทบาท 
                       พัฒนาคุณภาพชีวิตพ่ึงตนเองไดB 
                          
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๒ 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ตําบลเขาชุมทอง  ประจําป� ๒๕๕8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐

บทที่ ๒ 

รายละเอียด การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองเชิงปริมาณ 
แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร&  แผนพัฒนาสามป� เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

 

ประเด็นการประเมิน มีการดําเนินงาน ไม$มีการดําเนินงาน 

ส$วนท่ี  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท2องถ่ิน �  
๑.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทBองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทBองถ่ิน �  
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทBองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ทBองถ่ิน 

� 
 

๓.  มีการจัดประชุมอย7างต7อเนื่องสมํ่าเสมอ �  
๔.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทBองถ่ิน �  
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทBองถ่ิน �  
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาทBองถ่ินและประชาคมทBองถ่ินพิจารณาร7าง
แผนยุทธศาสตร+การพัฒนา � 

 

ส$วนท่ี  ๒  การจัดทําแผนการพัฒนาท2องถ่ิน �  
๗.  มีการรวบรวมขBอมูลและป<ญหาสําคัญของทBองถ่ินมาจัดทําฐานขBอมูล �  
๘.  มีการเปOดโอกาสใหBประชาชนเขBามามีส7วนร7วมในการจัดทําแผน �  
๙. มีการวิเคราะห+ศักยภาพของทBองถ่ิน (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทBองถ่ิน � 

 

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน+และภารกิจหลักการพัฒนาทBองถ่ินท่ี
สอดคลBองกับศักยภาพของทBองถ่ิน � 

 

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน+และภารกิจหลักการพัฒนาทBองถ่ินท่ี
สอดคลBองกับยุทธศาสตร+จังหวัด 

� 
 

๑๒.  มีการกําหนดจุดมุ7งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน �  
๑๓.  มีการกําหนดเป\าหมายการพัฒนาทBองถ่ิน �  
๑๔.  มีการกําหนดยุทธศาสตร+การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  
๑๕.  มีการกําหนดยุทธศาสตร+ท่ีสอดคลBองกับยุทธศาสตร+ของจังหวัด �  
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใชBแผนยุทธศาสตร+การพัฒนา �  
๑๗.  มีการจัดทําบัญชีกลุ7มโครงการในแผนยุทธศาสตร+ �  
๑๘.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร+ �  



๑๑

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
ประจําป� ๒๕๕8 

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ตารางท่ี ๑ ตารางแสดงการนําโครงการตามแผนพัฒนาสามป� (๒๕๕8 – ๒๕60) ไปดําเนินการจริงใน
ป�งบประมาณ ๒๕๕8 

ยุทธศาสตร& 

สัดส$ วนของ
โครงการตาม
แผน  ๓  ป� ท่ี
ดํ า เ นิ น ก า ร
เสร็จคิดเป]น
ร2อยละ 

จํานวนโครงการ
ตามแผน ๓ ป� ท่ี
นํ า ม า ทํ า แ ผ น
ดําเนินงาน 

สั ด ส$ ว น ข อ ง
โครงการตามแผน 
๓  ป� ท่ี นํ า ม า ทํ า
แผนดําเนินงานคิด
เป]นร2อยละ 

จํ า น ว น /
โครงการตาม
แผนดําเนินงาน
ท่ี ดํ า เ นิ น ก า ร
เสร็จ 

จํ า น ว น /
โครงการตาม
แผนสามป� 

๑.ยุทธศาสตร+การพัฒนาดBาน
โครงสรBางพ้ืนฐาน 
 

13.04 9 39.13 3 23 

๒.ยุทธศาสตร+การพัฒนาคนและ
สังคม 
 

๒0.19 30 ๒๘.84 21 104 

๓ . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร+ พั ฒ น า ดB า น
เศรษฐกิจ 
 

21.05 2 10.52 ๔ 19 

๔.ยุทธศาสตร+การพัฒนาการเมือง
การปกครองและการบริหาร
จัดการเทศบาลภายใตBหลักธรร
มาภิบาล 
 

๑2.00 5 20.00 3 25 

๕.ยุทธศาสตร+การพัฒนาดBาน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลBอม 
 

6.66 3 ๒0.๐0 1 ๑5 

๖.ยุทธศาสตร+การพัฒนาการ
ท7องเท่ียว 
 

๐ ๐ ๐ 0 4 

รวม 16.84 49 ๒5.78 32 ๑90 
 
 



๑๒

จากตารางท่ี ๑   อภิปรายผลการนําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองสามป! (๒๕๕8 – ๒๕60) ไป
ดําเนินการจริง 

  โครงการท่ีไดBบรรจุไวBในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทองสามป! (๒๕๕8 – ๒๕60) ซ่ึงใน
ป!งบประมาณ ๒๕๕8 รวมท้ังสิ้น ๑90 โครงการ เทศบาลไดBดําเนินการนําโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลเขาชุมทองสามป! (๒๕๕8 – ๒๕60) มาจัดทําแผนดําเนินงานประจําป! ๒๕๕8 จํานวน 49 โครงการ คิด
เปXนรBอยละ ๒5.78  และสามารถดําเนินการใหBแลBวเสร็จทันภายในป!งบประมาณ ๒๕๕8 นั้น มีจํานวนรวม
ท้ังสิ้น 32 โครงการ สัดส7วนของโครงการตามแผน ๓ ป! ท่ีดําเนินการเสร็จคิดเปXนรBอยละ 16.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓

ตารางท่ี ๒ แสดงสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามป� ประจําป� ๒๕๕8 

ยุทธศาสตร& 
จํานวนโครงการ 

ท้ังหมดตามแผนสามป� 
จํานวนโครงการท่ีอยู$
ระหว$างดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีไม$
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีเสร็จ 

จํานวน ร2อยละ จํานวน ร2อยละ จํานวน ร2อยละ จํานวน ร2อยละ 
๑.ยุทธศาสตร+การพัฒนาดBาน
โครงสรBางพ้ืนฐาน 
 

23 ๑๐๐ 4 17.39 16 69.56 3 13.04 

๒.ยุทธศาสตร+การพัฒนาคน
และสังคม 
 

104 ๑๐๐ ๐ ๐ 83 ๗9.80 21 ๒0.19 

๓.ยุทธศาสตร+พัฒนาดBาน
เศรษฐกิจ 
 

19 ๑๐๐ 0 0 15 78.94 ๔ 21.05 

๔ .ยุ ทธศาสตร+ ก า ร พัฒนา
การเมืองการปกครองและการ
บริหารจัดการเทศบาลภายใตB
หลักธรรมาภิบาล 
 

25 ๑๐๐ ๐ ๐ 22 88.00 3 12.00 

๕.ยุทธศาสตร+การพัฒนาดBาน
ทรั พย ากร ธ ร รมชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดลBอม 
 

๑5 ๑๐๐ ๐ ๐ 14 93.33 1 6.66 

๖.ยุทธศาสตร+การพัฒนาการ
ท7องเท่ียว 
 

4 ๑๐๐ ๐ ๐ 4 100 ๐ ๐ 

 
รวม 

 
๑90 ๑๐๐ 4 2.10 154 81.05 32 16.84 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔

จากตารางท่ี ๒ อภิปรายผลได2ดังนี้  

 จากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต7าง ๆ ของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป!งบประมาณ 
๒๕๕8 ซ่ึงเทศบาลตําบลเขาชุมทองต้ังงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต7าง ๆ ภายใตB
ยุทธศาสตร+การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร+ รวมท้ังสิ้น ๑90 โครงการ มีจํานวนโครงการท่ีเสร็จจํานวน 32 
โครงการ คิดเปXนรBอยละ 16.84 มีจํานวนโครงการท่ีอยู7ระหว7างดําเนินการจํานวน 4 โครงการ คิดเปXนรBอยละ 
17.39 จํานวนโครงการท่ีไม7ไดBดําเนินการ ๑54 โครงการคิดเปXนรBอยละ 81.05 ปรากฏผลการดําเนินงาน
ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร+ท่ี ๑ มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป! ประจําป! ๒๕๕8 ท้ังหมด ๒3 โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จ จํานวน 3 โครงการคิดเปXนรBอยละ 13.04 จํานวนโครงการท่ีอยู7
ระหว7างดําเนินการ จํานวน 4 โครงการคิดเปXนรBอยละ ๑7.39 จํานวนโครงการท่ีไม7ดําเนินการ 
จํานวน ๑6 โครงการคิดเปXนรBอยละ ๖9.56 

๒. ยุทธศาสตร+ท่ี ๒ มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป! ประจําป! ๒๕๕8 ท้ังหมด  104 โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จ จํานวน ๒1 โครงการคิดเปXนรBอยละ ๒0.19 จํานวนโครงการท่ีอยู7
ระหว7างดําเนินการ (ไม7มี)จํานวนโครงการท่ีไม7ดําเนินการ จํานวน 83 โครงการคิดเปXนรBอยละ ๗9.80 

๓. ยุทธศาสตร+ท่ี ๓ มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป! ประจําป! ๒๕๕8 ท้ังหมด ๑9 โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จ จํานวน ๔ โครงการคิดเปXนรBอยละ 21.05 จํานวนโครงการท่ีอยู7
ระหว7างดําเนินการ (ไม7มี)  จํานวนโครงการท่ีไม7ดําเนินการ จํานวน 15 โครงการคิดเปXนรBอยละ 
78.94 

๔. ยุทธศาสตร+ท่ี ๔ มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป! ประจําป! ๒๕๕8 ท้ังหมด ๒5 โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จ จํานวน ๓ โครงการคิดเปXนรBอยละ ๑2.00 จํานวนโครงการท่ีอยู7
ระหว7างดําเนินการ     (ไม7มี) จํานวนโครงการท่ีไม7ดําเนินการ จํานวน ๒2 โครงการคิดเปXนรBอยละ 
๘๘.00 

๕. ยุทธศาสตร+ท่ี ๕ มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป! ประจําป! ๒๕๕8 ท้ังหมด ๑5 โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จ จํานวน 1 โครงการคิดเปXนรBอยละ 6.66 จํานวนโครงการท่ีอยู7
ระหว7างดําเนินการ (ไม7มี)  จํานวนโครงการท่ีไม7ดําเนินการ จํานวน ๑4 โครงการคิดเปXนรBอยละ 
93.33 

๖. ยุทธศาสตร+ท่ี ๖ มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป! ประจําป! ๒๕๕8 ท้ังหมด 4 โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จ (ไม7มี) จํานวนโครงการท่ีอยู7ระหว7างดําเนินการ (ไม7มี) จํานวน
โครงการท่ีไม7ดําเนินการ จํานวน 4 โครงการคิดเปXนรBอยละ ๑๐๐ 

 

 



๑๕

ตารางท่ี ๓ การเบิกจ$ายงบประมาณประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

ยุทธศาสตร& 

  งบปกติ             เงินสะสม งบหน$วยงานอ่ืน รวม 

จํานวนเงิน ร2อยละ จํานวน
เงิน 

ร2อยละ จํานวน
เงิน 

ร2อยละ จํานวนเงิน ร2อยละ 

๑.ยุทธศาสตร+การ
พัฒนาดBาน

โครงสรBางพ้ืนฐาน 

5,300,500 74.60 - - - - 5,300,500 72.97 

๒.ยุทธศาสตร+การ
พัฒนาดBานคนและ

สังคม 

1,420,000 

 

19.98 - - 41,856 - 1,461,856 

 

20.20 

๓.ยุทธศาสตร+
พัฒนาดBาน
เศรษฐกิจ 

55,000 0.77 - - 116,610 73.58 171,610 2.36 

๔.ยุทธศาสตร+การ
พัฒนาการเมืองการ
ปกครองและการ
บริหารจัดการ

เทศบาลภายใตBหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

279,360 3.93 - - - - 279,360 3.84 

๕. ยุทธศาสตร+การ
พัฒนาดBาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลBอม 

50,000 0.70 - - - - 50,000 0.68 

๖.ยุทธศาสตร+ดBาน
การพัฒนาการ

ท7องเท่ียว 

- - - - - - - - 

รวม 7,104,860 97.81 - - 158,466 2.18 7,263,326 ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 



๑๖

จากตารางท่ี 3 อภิปรายผลได2ดังนี้  

 จากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต7าง ๆ ของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป!งบประมาณ 
๒๕๕8  ซ่ึงเทศบาลตําบลเขาชุมทองต้ังงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต7าง ๆ ภายใตB
ยุทธศาสตร+การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร+ การเบิกจ7ายงบประมาณงบปกติ รวมเปXนเงิน 7,104,860  บาท คิด
เปXนรBอยละ 97.81  งบประมาณจากเงินสะสม (ไม7มี) งบประมาณจากหน7วยงานอ่ืนเปXนเงิน 158,466 บาท 
คิดเปXนรBอยละ 2.18 รวมงบประมาณการเบิกจ7ายคิดเปXนเงินท้ังหมด 7,263,326 บาท คิดเปXนรBอยละ 100 

 

ปiญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑. ไม7ไดBจัดต้ังงบประมาณใหBกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาชุดป<จจุบันมีระยะเวลานBอยในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อนโครงการท่ีนํามาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม7มี

ความชัดเจนทําใหBมีการเปลี่ยนแปลงโครงการบ7อยทําใหBการติดตามประเมินผลแผนคลาดเคลื่อน 
๔. แผนยังไม7มีความสําคัญในระดับการปฏิบัติมีการบรรจุโครงการมากเกินไปเม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีมี

อยู7จึงไม7สามารถปฏิบัติตามแผนใหBเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดB 
๕. บุคลากรส7วนราชการของหน7วยงานยังขาดความรูBความเขBาใจความสอดคลBองในการจัดทําแผนและ 

การปฏิบัติตามแผนพัฒนา 
6.  การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการดBานการท7องเท่ียวไม7มี 

 
 
ข2อเสนอแนะ 

 ๑.การเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจะตBองสํารวจรายละเอียดความเปXนไปไดBใหBมีความแน7นอน 
สามารถปฏิบัติไดBจริง 
 ๒.การโครงการบรรจุในแผนพัฒนาควรจัดลําดับความสําคัญของโครงการและใหBมีความสัมพันธ+
ใกลBเคียงกับงบประมาณของเทศบาล 
 ๓.บุคลากรส7วนราชการของหน7วยงานตBองมีความรูBความเขBาใจในการจัดทําแผนและการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาโดยเคร7งครัด 
 ๔.เทศบาลควรใหBความสําคัญในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแลBวนําผลการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาไปใชBในการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลในป!ต �อไป 
 ๕.ควรใหBความสําคัญกับยุทธศาสตร+การพัฒนาการท7องเท่ียว



๑๗

การติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําป� 2558 
ยุทธศาสตร&ที่  ๑. การพัฒนาด2านโครงสร2างพื้นฐาน 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบประมาณที่ใช2ใน
การดําเนินการ 

ที่มางบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 
๑. โครงการก7อสรBางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสBมแป\น หมู7ที่ 3 กองช7าง 

 
710,๐๐๐ 710,๐๐๐ เงินเทศบาล 

 
ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๒. โครงการก7อสรBางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบBานใตB หมู7ที่ 1 กองช7าง 
 

918,๐๐๐  901,376  เงินเทศบาล 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๓. โครงการขุดลอกเหมืองน้ําสาธารณะหลังสถานีรถไฟ หมู7ที่ 5 กองช7าง 
 

37,5๐๐  37,5๐๐  เงินเทศบาล 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๔. โครงการก7อสรBางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองจอก หมู7ที่ 3 กองช7าง 
 

1,540,0๐๐  1,540,0๐๐ เงินเทศบาล 
 

กําลังดําเนินการ 

๕. โครงการก7อสรBางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนออก หมู7ที่ 4 กองช7าง 
 

1,110,0๐๐  1,110,0๐๐  เงินเทศบาล 
 

กําลังดําเนินการ 

6. โครงการก7อสรBางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู7ที่ 5 กองช7าง 
 

660,0๐๐  660,0๐๐  เงินเทศบาล 
 

กําลังดําเนินการ 

7. โครงการวางท7อระบายน้ํา ซอยหลังสถานีรถไฟ หมู7ที่ 5 กองช7าง 
 

325,0๐๐  332,0๐๐  เงินเทศบาล 
 

กําลังดําเนินการ 

 รวม  5,300,50๐ 5,290,876   



๑๘

การติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําป� 2558 
ยุทธศาสตร&ที่  ๒.การพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบประมาณที่ใช2ใน
การดําเนินการ 

ที่มางบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 
๑. โครงการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ของศนูย์พฒันาเด็กเลก็ กองการศึกษา 20,000 2,424 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๒. โครงการส7งเสริมสุขภาพจิตโดยใชBหลักธรรมนําชีวิต สํานัก
ปลัดเทศบาล 

15,000 12,400 สปสช. ดําเนินการแลBวเสร็จ 

3. โครงการอบรมใหBความรูBดBานการจัดการสภาพแวดลBอมสําหรับผูBสูงอายุ
การดูแลและส7งเสริมสุขภาพในวัยผูBสูงอายุ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

18,550 14,960 พมจ.นศ. ดําเนินการแลBวเสร็จ 

4. โครงการอบรมใหBความรูBส7งเสริมจิตใจใหBผูBสูงวัยไดBเปXนสุข สํานัก
ปลัดเทศบาล 

14,500 14,496 พมจ.นศ. ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๕. โครงการบริการระบบการแพทย+ฉุกเฉิน สํานัก
ปลัดเทศบาล 

200,000 193,800 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๖. โครงการป\องกันไขBเลือดออกและกําจัดยุงลาย กอง
สาธารณสุขฯ 

50,000 
 

14,118 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๗. โครงการป\องกันและบรรเทาความเดือดรBอนจากสาธารณภัยต7าง ๆ  สํานัก
ปลัดเทศบาล 

150,000 45,086.40 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๘. โครงการป\องกันและลดอุบัติเหตุช7วงเทศกาลสงกรานต+ สํานัก
ปลัดเทศบาล 

25,000 24,430 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๙. โครงการป\องกันและลดอุบัติเหตุช7วงเทศกาลป!ใหม7 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

25,000 13,920 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 



๑๙

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบประมาณที่ใช2ใน
การดําเนินการ 

ที่มางบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 
10. โครงการส7งทีมออกกําลังกายเขBาร7วมประกวดแข7งขันต7าง ๆ ประจําป! 

2558 
กองการศึกษา 15,000 14,600 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 

11. โครงการจัดการแข7งขันกีฬา-กรีฑา เด็กเยาวชนและประชาชน กองการศึกษา 120,000 96,771 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 
12. โครงการฝyกทักษะแก7เด็กและเยาวชน (กีฬาฟุตบอล) กองการศึกษา 60,000 55,700 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 
13. โครงการแข7งขันฟุตบอลเทศบาลตําบลเขาชุมทอง กองการศึกษา 100,000 60,141 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 
14. โครงการส7งนักกีฬาเขBาร7วมการแข7งขันกีฬาต7าง ๆ  กองการศึกษา 100,000 55,800 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 
15. โครงการส7งนักกีฬาเขBาร7วมแข7งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน อําเภอร7อนพิบูลย+ กองการศึกษา 250,000 141,166 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 
๑6. จัดกิจกรรมรัฐพิธี ประเพณีทBองถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา ประจําป!

งบประมาณ 2558 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 
10,000 1,000 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๑7. โครงการอนุรักษ+ศิลปวัฒนธรรมไทยและประเพณีทBองถิ่น กองการศึกษา 130,000 39,440.80 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 
๑8. โครงการจัดงานวันกตัญzู กองการศึกษา 100,000 17,493 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 
19. โครงการส7งเสริมสุขภาพผูBสูงอายุ กอง

สาธารณสุขฯ 
20,000 18,962 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 

20. โครงการประชุมสัญจรปรึกษางานบูรณาการทุกภาคส7วนราชการกับ
ประชาชน 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

15,000 4,500 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 

21. โครงการระดมความคิดเห็น สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

30,000 5,475 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 รวม  1,๔68,050 846,683.20   
 

 
 



๒๐

การติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําป� 2558 
ยุทธศาสตร&ที่  ๓.การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบประมาณที่ใช2ใน
การดําเนินการ 

ที่มางบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 
1. โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

(หลังเก7า) 
กองช7าง 55,000 55,000 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 

2. โครงการอบรมใหBความรูBการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อชีวิตที่พอเพียง
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจBาอยู7หัว 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

33,000 31,760 พมจ.นศ. ดําเนินการแลBวเสร็จ 

3. โครงการฝyกอาชีพสานกระเป{าจากเสBนพลาสติก สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

53,950 53,950 พมจ.นศ ดําเนินการแลBวเสร็จ 

4. โครงการฝyกอาชีพสรBางรายไดBดBวยการทํายาดมสมุนไพร พิมเสนน้ํา 
ทรายหอมไล7ยุง 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

30,900 30,900 พมจ.นศ ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 รวม  172,850 171,610   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑

การติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําป� 2558 
ยุทธศาสตร&ที่ ๔. การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต2หลักธรรมาภิบาล 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบประมาณที่ใช2ใน
การดําเนินการ 

ที่มางบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 
๑. โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย+สิน กองคลัง (โอนเพิ่ม) 

140,000 
95,000 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๒. โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล สํานัก
ปลัดเทศบาล 

(โอนเพิ่ม) 
59,360 

48,960 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย+กูBชีพเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

80,000 0 ไม7ไดBใชBงบประมาณ ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 รวม  279,360 143,960   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒

การติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําป� 2558 
ยุทธศาสตร&ที่  ๕. ด2านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบประมาณที่ใช2ใน
การดําเนินการ 

ที่มางบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน+และตัดแต7งกิ่งไมBในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล

เขาชุมทอง 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
๕0,๐๐๐ 
 

26,460 เงินเทศบาล ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 รวม  50,000 26,460   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  1. ด2านโครงสร2างพื้นฐาน 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.๑ พัฒนาเส2นทางคมนาคมในเขตเทศบาลให2ได2มาตรฐานสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง 
 

๑. โครงการก7อสรBางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หนองสBมแป\น หมู7ที่ 3 
 

กองช7าง 710,๐๐๐ 
 

   710,000 ประชาชนที่สัญจรไปมาไดBรับความ
สะดวก 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๒. โครงการก7อสรBางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บBานใตB หมู7ที่ 1 
 

กองช7าง 918,๐๐๐ 
 

  901,376 ประชาชนที่สัญจรไปมาไดBรับความ
สะดวก 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 



๒๔

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  1. ด2านโครงสร2างพื้นฐาน 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 
 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.๑ พัฒนาเส2นทางคมนาคมในเขตเทศบาลให2ได2มาตรฐานสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง 
 

3. โครงการก7อสรBางถนน
คอ นก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก 
ถนนหนองจอก หมู7ที่ 3 
 

กองช7าง 1,540,๐๐๐ 
 

   1,540,๐๐๐ 
 

ประชาชนที่สัญจรไปมาไดBรับความ
สะดวก 

กําลังดําเนินการ 

4. โครงการก7อสรBางถนน
คอนกรีต ซอยควนออก 
หมู7ที่ 4 
 

กองช7าง 1,110,๐๐๐ 
 

  1,110,000 ประชาชนที่สัญจรไปมาไดBรับความ
สะดวก 

กําลังดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 



๒๕

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  1. ด2านโครงสร2างพื้นฐาน 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.๑ พัฒนาเส2นทางคมนาคมในเขตเทศบาลให2ได2มาตรฐานสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง 
 

5. โครงการก7อสรBางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู7
ที่ 5 
 

กองช7าง 660,๐๐๐ 
 

   660,๐๐๐ 
 
 

ประชาชนที่สัญจรไปมาไดBรับความ
สะดวก 

กําลังดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  1. ด2านโครงสร2างพื้นฐาน 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพให2ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 

1. โครงการขุดลอกเหมือง
น้ําสาธารณะหลังสถานี
รถไฟ หมู7ที่ 5 
 

กองช7าง 37,5๐๐ 
 

   37,5๐๐ 
 

ทํ า ใ หB ก า ร ร ะ บ า ย น้ํ า ไ ดB อ ย7 า ง มี
ประสิทธิภาพและน้ําไม7ท7วมขัง 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

2. โครงการวางท7อระบาย
น้ํา ซอยหลังสถานีรถไฟ 
หมู7ที่ 5 
 

กองช7าง 332,0๐๐ 
 

   332,0๐๐ 
 

ทํ า ใ หB ก า ร ร ะ บ า ย น้ํ า ไ ดB อ ย7 า ง มี
ประสิทธิภาพและน้ําไม7ท7วมขัง 

กําลังดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 



๒๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  2. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน2นหลักคุณธรรม 
 

๑. จัดกิจกรรมต7าง ๆ ของ
ศูนย+พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง 
การศึกษา 

20,๐๐๐ 
 

   2,424 นักเรียนเขBาใจและใหBความสําคัญกับ
วันสําคัญต7าง ๆ เปXนการปลูกฝ<งสิ่งดี ๆ 
ใหBกับเด็กนําไปปฏิบัติ 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๒. โ ค ร ง ก า ร ส7 ง เ ส ริ ม
สุ ข ภ า พ จิ ต โ ด ย ใ ชB
หลักธรรมนําชีวิต 
 

กอง
สาธารณสุข ฯ 

15,๐๐๐ 
 

  12,4๐๐ ผูBสูงอายุมีสุขภาพจิตดีและร7วมกันทํา
กิจกรรมร7วมกัน 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 



๒๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  2. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.2 พัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทั้งกาย จิต ปiญญา และพัฒนาสถานที่อยู$อาศัย 
 

1. โ ค ร ง ก า ร ส7 ง เ ส ริ ม
สุ ข ภ า พ จิ ต โ ด ย ใ ชB
หลักธรรมนําชีวิต 
 

กอง
สาธารณสุข ฯ 

15,๐๐๐ 
 

  12,4๐๐ ผูBสูงอายุมีสุขภาพจิตดีและร7วมกันทํา
กิจกรรมร7วมกัน 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

2. โครงการอบรมใหBความรูB
ดB า น ก า ร จั ด ก า ร
สภาพแวดลBอมสําหรับ
ผูBสู งอายุการดูแลและ
เสริมสรBางสุขภาพในวัย
ผูBสูงอายุ 
 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

18,550 
 

  14,960 ผูBสูงอายุมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจาก
จัดสภาพแวดลBอมถูกสุขลักษณะ 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 
 
 



๒๙

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  2. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.2 พัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทั้งกาย จิต ปiญญา และพัฒนาสถานที่อยู$อาศัย 
 

3. โครงการอบรมใหBความรูB
ส7งเสริมส7งเสริมจิตใจใหBผูB
สูงวัยไดBเปXนสุข 
 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

14,5๐๐ 
 

  14,496 ผูBสูงอายุไดBรับการเสริมสรBางภาวะทาง
ร7างกาย จิตใจ สังคมและสติป<ญญา  

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

4. โครงการบริการระบบ
การแพทย+ฉุกเฉิน 
 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

20,000 
 

+ 180,000 +200,000 193,800 การบริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนในพื้นที่
และพื้นที่ใกลBเคียงไดBรับการบริการ
ตลอดเวลา 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 
 
 
 
 



๓๐

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2557 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  2. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ รณรงค& ปราบปราม แก2ไขปiญหาและปkองกันการแพร$ระบาดของพาหะนําโรคและยาเสพติด 
 

๑. โ ค ร ง ก า ร ป\ อ ง กั น
ไขBเลือดออกและกําจัด
ยุงลาย 
 

กอง
สาธารณสุข ฯ 

๕0,๐๐๐ 
 

   1๔,118 ประชาชนไดBรับความรูBและสามารถ
นํา เอาความรูB ที่ ไดB รับ ไปใชB ใหB เ กิด
ประโยชน+ ชุมชนไดBรับการพ7นหมอก
ควันเพื่อป\องกันยุงพาหะนําโรค 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  2. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ ส$งเสริมให2มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร2อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน 
 

๑. โครงการป\อง กันและ
แกBไขป<ญหาสาธารณภัย
ต7าง ๆ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

50,000 
 

 +1๐๐,๐๐๐  +15๐,๐๐๐ 45,086.40 สามารถใหBความช7วยเหลือประชาชน 
บรรเทาป<ญหาเรื่องน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค และป\องกันแผนน้ําท7วม 
 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

2. โครงการป\องกันและลด
อุบั ติ เหตุทางถนนช7วง
เทศกาลสงกรานต+ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2๕,๐๐๐ 
 

  24,๔30 ไ ม7 มี ผูB ป ร ะส บ อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถน น 
สามารถกระตุBนใหBประชาชนใชBรถใชB
ถนนอย7างระมัดระวัง สวมหมวกนิรภัย 
๑๐๐ % 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 
 
 
 
 



๓๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  2. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ ส$งเสริมให2มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร2อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน 
 

3. โครงการป\องกันและลด
อุบั ติ เหตุทางถนนช7วง
เทศกาลป!ใหม7 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2๕,๐๐๐ 
 

  13,920 ไ ม7 มี ผูB ป ร ะส บ อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถน น 
สามารถกระตุBนใหBประชาชนใชBรถใชB
ถนนอย7างระมัดระวัง สวมหมวกนิรภัย 
๑๐๐ % 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  2. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ การส$งเสริมกีฬาและนันทนาการทั้งระดับพื้นฐานและมวลชน 
 

๑. โครงการแข7งขันฟุตบอล 
เทศบาลตําบลเขาชุม
ทอง 

กองการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ 
 

   60,141 จัดการแข7งขันกีฬาฟุตบอล  เยาวชนมี
ความรักความสามัคคี สุขภาพแข็งแรง
สามารถพัฒนาฝ! มือตนเองเขBาร7วม
แข7งขันต7างพื้นที่ไดB 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๒. โครงการส7งนักกีฬาเขBา
ร7วมการแข7งขันกีฬาต7าง 
ๆ  

กองการศึกษา 10๐,๐๐๐ 
 

  55,800 เด็กและเยาวชนหันมาใชBเวลาว7างใหB
เปXนประโยชน+หลั ง เ ลิ ก เรี ยนและ
วันหยุด ฝyกซBอมกีฬาฟุตบอลเขBาเปXน
ตัวแทนเขBาร7วมแข7งขันกีฬาต7าง ๆ  
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 
 

 
 



๓๔

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  2. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ การส$งเสริมกีฬาและนันทนาการทั้งระดับพื้นฐานและมวลชน 
 

๓. โครงการแข7 ง ขัน กีฬา
กรีฑา – เยาวชน อําเภอ
ร7อนพิบูลย+ 

กองการศึกษา ๒๕๐,๐๐๐ 
 

   141,166 เขBาร7วมแข7งขันกีฬา กรีฑาอําเภอร7อน
พิบูลย+ เด็กนักเรียนและเยาวชนไดBมี
ส7วนร7วมการแข7งขันกีฬากรีฑา ทําใหB
เกิดความรักความสามัคคีใชBเวลาว7างใหB
เปXนประโยชน+ห7างไกลยาเสพติด 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๔. โครงการจัดการแข7งขัน
กีฬา กรีฑานักเรียนและ
ประชาชน  

กองการศึกษา ๑๒๐,๐๐๐ 
 

  96,771 จัดการแข7งขันกีฬากรีฑา เด็ก เยาวชน
และประชาชน ทําใหBหันมาสนใจเล7น
กีฬาลดป<ญหาโรคภัยและไดBใชBเวลาว7าง
ใหBเกิดประโยชน+ 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 
 

 



๓๕

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2557 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  2. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2557 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ การส$งเสริมกีฬาและนันทนาการทั้งระดับพื้นฐานและมวลชน 
 

๕. โครงการฝyกทักษะกีฬา
แก7เด็กและยาวชน (กีฬา
ฟุตบอล) 

กองการศึกษา 6๐,๐๐๐ 
 

   55,700 ฝyกทักษะฟุตบอล จํานวน ๖6 คน เด็ก
เยาวชนหันมาเล7นกีฬาฟุตบอล ทําใหB
ลดป<ญหายาเสพติด ใชBเวลาช7วงปOด
ภาคเรียนใหBเปXนประโยชน+ 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

6. โครงการส7งทีมออกกําลัง
กาย เขB าร7 วมประกวด
แข7งขันต7าง ๆ ประจําป!  
2558 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

15,๐๐๐ 
 

   14,600 ส7งกลุ7มออกกําลังกายแอโรบิกโรงเรียน
วัดหนองมาก เขBาร7วมการแข7งขันแอโร
บิกของบริษัทน้ําดื่มสิงห+ 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 
 
 

 



๓๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  2. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๖ ส$งเสริม อนุรักษ& ฟopนฟูกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปiญญาท2องถิ่นรวมทั้งปกปkองคุ2มครองศาสนสถานของชุมชน 
  

๑. โครงการจัดกิจกรรมงาน
รัฐพิธีประเพณีทBองถิ่นฯ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
 

   1,๐๐0 ไดBร7วมกิจกรรมในวันสํา คัญต7าง ๆ 
ระหว7างหน7วยงาน เพื่อสรBางความรัก
ความสามัคคีต7อสถาบัน ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย+ 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

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

กองการศึกษา 10๐,๐๐๐ 
 

   ๑7,493 มีผูBสูงอายุจํานวน 76 คนเขBาร7วม
กิจกรรม สรBางความรักความสามัคคีใหB
เกิดขึ้นระหว7างกันของคนในครอบครัว 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๓. โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ+
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีทBองถิ่นต7าง ๆ  

กองการศึกษา ๑30,๐๐๐ 
 

   39,440.80 ประชาชนมีส7วนร7วมในการอนุรักษ+
วัฒนธรรมประเพณีไทย เด็กเยาวชนไดB
ตระหนักถึงความสําคัญและคุณค7าของ
วัฒนธรรมไทย 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 



๓๗

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 

ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  2. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 
ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม

แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

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

๑. โครงการส7งเสริมสุขภาพ
ผูBสูงอายุ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2๐,๐๐๐ 
 

   18,962 ผูBสูงอายุไดBรับการดูแลสุขภาพจํานวน 
79 คน ใหBความรูBเกี่ยวกับการออก
กําลังกาย ไดBรับการตรวจสุขภาพ 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  2. ด2านการพัฒนาคนและสังคม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

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

๑. โครงการประชุมสัญจร 
ปรึกษางานบูรณาการทุก
ภาคส7วน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๑๕,๐๐๐ 
 

   4,5๐0 หัวหนBาหน7วยงานในระดับอําเภอร7อน
พิบูลย+ ไดBประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และนําขBอเสนอแนะต7าง ๆ 
นําไปสู7การแกBไขป<ญหาร7วมกัน 
 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๒. โครงการระดมความ
คิดเห็น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

30,๐๐๐ 
 

   5,475 สามารถรับฟ<งขBอเสนอแนะในดBานต7าง 
ๆ เ พื่อนํามาวางแผนในการพัฒนา
เทศบาล ขBอเสนอแนะของประชาชน
ไดB รั บการบรรจุ ในแผนงานสู7 การ
กําหนดทิศทางในการแกBไขป<ญหาที่
ถูกตBอง 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 



๓๙

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  ๓. ด2านเศรษฐกิจ 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.1 การปรับปรุงสถานที่และพัฒนาย$านการค2าสถานีขนส$ง  
  

๑. โครงการปรับปรุงพื้นที่
บริเวณอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลเขาชุม
ทอง (หลังเก7า) 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

55,000 
 

   55,000 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง ใหBเปXนระเบียบมาก
ขึ้นเพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ของประชาชน 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  ๓. ด2านเศรษฐกิจ 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ ส$งเสริมสนับสนุนกลุ$มอาชีพและกิจการพาณิชย&  
  

๑. โครงการฝyกอบรมใหB
ความรูBการปลูกผักปลด
ส า ร พิ ษ เ พื่ อ ชี วิ ต ที่
พอเพียงตามแนวปรพ
ร า ช ดํ า ริ ข อ ง
พระบาทสม เ ด็ จพระ
เจBาอยู7หัว 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

33,000 
 

   31,760 ผูBสูงอายุสามารถเรียนรูBและนBอมนํา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ม า ใ ชB ใ น ก า ร
ดํารงชีวิตและนํามาประกอบเปXนอาชีพ
เสริม 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๒. โครงการฝyกอาชีพสาน
กระเป{าจากเสBนพลาสติก 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

53,950 
 

   53,950 ผูBสูงอายุทํากระเป{าจากเสBนพลาสติก
จนเปXนอาชีพเสริมของครอบครัว 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 
 
 



๔๑

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  ๓. ด2านเศรษฐกิจ 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ ส$งเสริมสนับสนุนกลุ$มอาชีพและกิจการพาณิชย&  
  

3. โครงการฝyกอาชีพสรBาง
รายไดBดBวยการทํายาดม
ส มุน ไพ ร  พิ ม เ ส น น้ํ า 
ทรายหอมไล7ยุง  

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

30,900 
 

   30,900 ผูBสูงอายุสามารถทํายาดมสมุนไพร 
พิมเสนน้ํา ทรายหอมไล7 ยุงจนเปXน
อาชีพเสริมของครอบครัว 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  ๔. ด2านการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต2หลักธรรมาภิบาล 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.1 การส$งเสริมสนับสนุนบทบาทการพัฒนาท2องถิ่นกับประชาชน  
  

๑. โครงการปรับปรุงการ
จัด ทําแผน ที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย+สิน 
 

กองคลัง  
 

+140,000   95,0๐0 เ พิ่มรายไดB ใหB กับ เทศบาลมีความ
ถูกตBองและเปXนธรรม 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

๒. โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น
ชุมชนและแผนพัฒนา
เทศบาล 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

+59,360   48,960 ชุมชนไดBมีส7วนร7วม วางแผนในการ
พัฒนาทBองถิ่นของตนเอง 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 



๔๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  ๔. ด2านการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต2หลักธรรมาภิบาล 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค&กรอย$างสม่ําเสมอและต$อเนื่อง  
  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย+กูBชีพเทศบาล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

80,๐๐๐ 
 

   ๐   
 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 
ภายใต2ยุทธศาสตร&ที่  ๕. ด2านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 

ลําดับ โครงการดําเนนิการตาม
แผนดําเนินงาน
ประจําป� 2558 

หน$วยงาน
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว2 

งบ 
โอนเพิ่ม 
โอนลด 

 

งบสุทธิที่ตั้งไว2
หลังโอนเพิ่ม 

โอนลด 

งบประมาณที่
ใช2ในการ
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค&และเปkาหมายที่วางไว2

หรือระบุเหตุผลที่ไม$สามารถ
ดําเนินการได2 หรือระบุขั้นตอนที่อยู$

ระหว$างการดําเนินการ 
 

หมายเหตุ 
(ผลการดําเนินงาน) 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ ส$งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 
  

๑. โครงการปรับปรุ งภู มิ
ทันศ+และตัดแต7งกิ่งไมBใน
เขตพื้นที่เทศบาลตําบล
เขาชุมทอง 

กองช7าง 50,000 
 

   26,460 พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลเขาชุมทองมี
ความสวยงาม 
 
 
 
 

ดําเนินการแลBวเสร็จ 

  
 
 
 

 
 
 
 



๔๕

สรุปปiญหา อุปสรรคในภาพรวม 
ของการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป� 2558 

          การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป! 2558 เปXนการดําเนินการตาม
โครงการท่ีบรรจุในแผนยุทธศาสตร+การพัฒนา (พ.ศ.2558-2560) ซ่ึงการจัดทําแผนพัฒนาท้ังสองระดับ
เปXนไปตามนโยบายท่ีกําหนดข้ึนภายใตBกรอบยุทธศาสตร+ของจังหวัดนครศรีธรรมราช นโยบายเร7งด7วนของ
รัฐบาลและผูBบริหารเทศบาล 

          จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง พบว7ามี
ป<ญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลงไม7เพียงพอต7อการ
นํามาจัดทํางบประมาณโครงการ/กิจกรรม พัฒนาเทศบาล รวมไปถึงความล7าชBาในการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป!ทําใหBการเบิกจ7ายงบประมาณไม7เปXนไปตามแผนการดําเนินงาน ป<ญหาขBอกฎหมาย การประสานงาน 
กลุ7มเป\าหมายและความสอดคลBองของระยะเวลาดําเนินโครงการ ซ่ึงสามารถสรุปเปXนป<ญหาอุปสรรคและ
ขBอเสนอแนะไดBดังนี้ 

          1.ป<ญหาการดําเนินงานโครงการไม7ทันตามป!งบประมาณ 
          การจัดทําแผนพัฒนาสามป! เปXนการช7วยใหBเทศบาลสามารถจัดลําดับความสําคัญของโครงการไดB
ในช7วงระยะ 3 ป! แต7เนื่องจากขาดระบบการรวบรวมหาความสัมพันธ+ขBอมูลและการประสานงานกับหน7วยงาน
อ่ืน ๆ ทําใหBหน7วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการไม7สามารถจัดลําดับโครงการต7าง ๆ ไดBจึงมีโครงการท่ีประสบป<ญหา
ไม7สามารถดําเนินโครงการไดBตามเป\าหมาย โดยเฉพาะโครงการดBานโครงสรBางพ้ืนฐาน เนื่องจากเงิน
งบประมาณรายรับไม7เขBาตามกําหนด ซ่ึงเทศบาลควรปรับแนวทางในการดําเนินการในเรื่องนี้โดยการ
ประสานงานกับสมาชิกสภา คณะกรรมการชุมชน ซ่ึงเปXนผูBดูแลพ้ืนท่ี เพ่ือใหBเกิดความชัดเจนก7อนดําเนินงาน  

          2.ป<ญหากลุ7มเป\าหมายในโครงการของเทศบาลซํ้าซBอน 
          การรับสมัครผูBเขBารับการอบรมและผูBเขBาร7วมกิจกรรมต7าง ๆ ของเทศบาล เปXนการดําเนินงานโดยผ7าน
คณะกรรมการชุมชน ซ่ึงมีผลทําใหBกลุ7มเป\าหมายท่ีเขBาร7วมการอบรม/กิจกรรมมักจะเปXนกลุ7มเดิม ในหลาย
หลักสูตรการอบรม ทําใหBการดําเนินงานตามโครงการเหล7านั้นไม7ครอบคลุมกลุ7มเป\าหมายในพ้ืนท่ี ซ่ึงเทศบาล
ควรปรับแนวทางในการหากลุ7มเป\าหมายใหม7 โดยการประชาสัมพันธ+ใหBกวBางขวาง และกระจายกลุ7มเป\าหมาย
ใหBมาจากกลุ7มของประชาชนท่ัวไปและมาจากการประสานงานโดยสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ิมข้ึนจาก
กลุ7มเป\าหมายเดิม 
          3.ป<ญหาโครงการ/แผนงาน ท่ีจัดทํามีปริมาณมากเกินกว7างบประมาณท่ีตั้งไวBและไดBรับ 
          การจัดทําหรือเสนอโครงการ/กิจกรรม มีจํานวนมากเกินไป ไม7สอดคลBองกับงบประมาณท่ีไดBรับการ
จัดสรรในแต7ละป! จึงควรมีการวิเคราะห+และประเมินโครงการ/กิจกรรมท่ีเร7งด7วนและมีความสําคัญ ต7อการ
พัฒนาและสามารถแกBไขป<ญหาของทBองถ่ินไดB ซ่ึงจะทําใหBแผนพัฒนาเทศบาลฯประสบผลสําเร็จและตรงตาม
วัตถุประสงค+ท่ีวางไวB รวมถึงการตอบสนองต7อความตBองการของประชาชนอย7างแทBจริง 
          4.ป<ญหาการขาดความต7อเนื่องในการติดตามและประเมินผล 
          การขาดความต7อเนื่องในการดําเนินงานทําใหBขาดขBอมูลในการพิจารณาความสอดคลBองของโครงการ/
กิจกรรม ในเชิงบูรณาการและไม7มีขBอสรุปป<ญหาในโครงการต7าง ๆ เพ่ือนําไปปรับปรุง ควรมีการนําเครื่องมือท่ี
มีเกณฑ+มาตรฐานมาเปXนตัวชี้วัดและประเมินผลสําเร็จของงาน และการเพ่ิมความถ่ีในการประเมินและ
ประชาสัมพันธ+ผลการประเมิน รวมท้ังจัดประชุมเจBาหนBาท่ีผูBรับผิดชอบโครงการและผูBท่ีเก่ียวขBองเพ่ือร7วมกัน
วิเคราะห+ผลก7อนและหลังการดําเนินงานจัดทําโครงการ 



๔๖

          ข2อเสนอแนะและแนวทางแก2ไข 
          1. ควรมีการวิเคราะห+และกําหนดระยะเวลา งบประมาณ ของแต7ละโครงการ ใหBสอดคลBองกับการ
ปฏิบัติจริงและมีการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไวB เช7นแผนการดําเนินงาน แผนการจัดซ้ือจัดจBาง เปXนตBน 
          2. จัดทําโครงการในแผนพัฒนาสามป!ใหBสอดคลBองกับงบประมาณท่ีไดBรับรวมไปถึงงบประมาณท่ีไดBรับ
การจัดสรรจากส7วนกลาง และโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไวBในแผนพัฒนาสามป! ควรมีการนําไปดําเนินการ 
(บรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7ายประจําป!)ไม7นBอยกว7า 75% ของโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาสามป! รวมไปถึงการนําแผนชุมชนมาพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลไม7นBอยกว7ารBอย
ละ 70% 
          3. ประสานส7วนราชการต7าง ๆ เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน 
          4. เนBนการพัฒนาบุคลากรของหน7วยงาน เพราะถือเปXนหัวใจหลักขององค+กรโดยสรBางความ
กระตือรือรBนใหBแก7บุคลากร 
          5. ดBานการพัฒนาการท7องเท่ียว ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาดBานการท7องเท่ียว  
  

           
 

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



๔๗

 


