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เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  
ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖2  

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

ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3)   พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑๓ (๓) เปนที่เรียบรอยแลว   

 

 ดังนั้น  เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ เทศบาลตําบลเขาชุมทอง จึงประกาศรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  ใหประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบ  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่  ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเขาชุม
ทอง ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  หมูที่ ๔  ตําบลควนเกย  อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โทรศพัท ๐๗๕ – 809320 www.kctcity.go.th  
      

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖2 
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     นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง 
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คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
ขอ 29  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61  ขอ 12 (3)  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาที่ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ
ตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามให
นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการ
พัฒนาเทศบาล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
                   แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
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สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  เปนบทบาทและอํานาจหนาท่ีที่สําคัญประการหนึ่งขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ  ตามอํานาจหนาที่ ทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และ
ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา 50  วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจาง  การตรวจสอบ  การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ  ขอบังคับวาดวยการนั้นและ
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด”   แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น 
แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมี   ทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  
เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุด
แกทองถิ่นของตน  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว   

การติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได
อยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  
สภาพพื้นที่และผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคม
ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่ง
สงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง  

1.1 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป และการนําแผนพัฒนาสี่ป
ไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม การจายขาดเงินสะสม งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใช
จายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
  การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมฉบับถึงฉบับที่ 3พ.ศ. 2543 ขอ 22 
ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา
งบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณ การรายรับ และ
ประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายการเงนิและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใช
ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 
  กระบวนการของแผนพัฒนาก็มีเรื่องของการติดตามและประเมินผลซึ่งเกิดจากการวางแผนและการ
ใชงบประมาณที่ไดตั้งไวซึ่งจะเปนสวนสําคัญที่จะแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ ความลมเหลวและแนวทางในการกําหนด
กรอบการพัฒนาในระยะภายหนาตอไป 
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            การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินอยู โดย
ที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูลปอนกลับ 
(Feedback)  เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานหากไมมี
ระบบติดตามของโครงการแลว  ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่
กําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชน  หรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน  เกิดปญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือ
ระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 
  ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน 
(Cost-effective)  ดําเนินงานดานตางๆ ยกตัวอยางเชน  การใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของ
โครงการตางๆ  การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถใน
การเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการและการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

  ในสวนของการประเมินผลนั้น  เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดี่ยวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วา แผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้น ใหผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จ
ตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใช
งบประมาณเพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ ที่สามารถนําไปใชในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจครั้งตอไป  นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจ
อยางมีหลักเกณฑ โดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเท่ียงตรงเชื่อถือได   

1.2 ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
๑)  ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด  เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ  ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

๓)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแค
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน 

๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหมีความ
กระจางชัด  เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป 

๖)  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง และ
จุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



๗ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

๗)  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   (ผูสนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ  และสวนที่สอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ ท้ังผูใหการสนับสนุนการ
นําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทํา
ใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวน
โครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

1.3  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
 ๓.๑ เพ่ือใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี  

๓.๒ เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  
๓.๓ เพ่ือรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเขาชุมทองและแกไขไดตรงกับปญหา

ที่เกิดขึ้น  
๓.๔ เพ่ือใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 

1.4 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน 
ขั้นตอนท่ี ๑  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ดังนี้   
ใหผูบรหิารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารที่คดัเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ (1) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคดัเลือกอีกได   
 

ขั้นตอนท่ี ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

ขั้นตอนท่ี ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 



๘ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น 

  ขั้นตอนท่ี ๔   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๑2 
(๓)  13 (5) 

  

ขั้นตอนท่ี ๕   ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด 

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.๒๕61 ขอ 
๑3 (๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว
และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ไดกําหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คูมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป รูปแบบใหม  (โดยกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี ้

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสทิธิผล (effectiveness)  ผลลัพธและผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดขึ้นหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมั่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา  
รวมทั้งปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่ของทองถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถิ่น 

 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 



๑๐ 
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(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

มีโครงสรางพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ําใชในการอุปโภค - บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด มี
แหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาส

ไดรับการดูแลอยางทัว่ถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยูดี
ขึ้น  มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการทองเที่ยวใน
ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําราย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะ

ที่เปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถกูกําจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ําเสยีลดลง  การระบายน้ําดีขึ้น     
๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นทองถ่ินยังคงอยูและไดรับ
การสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามี
สวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนชีวิต คานิยม
ที่ดีงาม และความเปนไทย  รวมทั้งไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความ
เปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา  วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการ
บํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

 (๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งสงผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบ



๑๑ 
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เกิดขึ้นอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตอง
หรือไม 

๔.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมทั้งตําบล อําเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมูบาน
ที่บางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตเทศบาลและเขต อปท.ขางเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอม
ภายใตสังคมที่เปนท้ังระบบเปดมากกาวาระบบปดในปจจุบัน 

๔.๓  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปน

การตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอทองถ่ิน เชน สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพื่อใหเกิดการบูรณาการ (integration) 
รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการ
ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น 

๔.๔  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุด

แข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนได  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําไดหลายแนวทาง  เชน  
การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis) การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เปนการวิเคราะห ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือวิเคราะห
ถึงจุดแข็งและจุดออน   

๔.๕  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม 

๔.๖  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๗  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๘  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปที่ผานมาละปปจจุบัน 
๔.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งตองกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบที่สําคัญ ๒ ประการ  
ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ ดังนี ้
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถิ่น  ผูมีสวนเกี่ยวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถิ่น  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที่ ๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาสและรายหกเดือนได  
ดังนี้ 

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

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

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

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

(๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวม

ขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ ไดรับจากแผนพัฒนา เปน
แบบสอบถาม  แบบวัดคณุภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน เพ่ือนําไปวิเคราะหทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิโ์ดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันไดแก  
   เปนวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ อันไดแก
แผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย การลงนามในสัญญา การเบิกจายงบประมาณ  
เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก ครุภัณฑ  

๕. ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 



๑๓ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

ที่ดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ เพื่อตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตาม
ที่ตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis)  

๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูล
มาวิเคราะห  เปรียบเทียบ การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา  

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน แผนการ

ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนที ่

 
   

     
 สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนนิการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

๖.๑  การประเมินผลในเชงิปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบงชี้ในการปฏิบตังิาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
   (๒)  แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น ดังนี ้

แบบท่ี  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(๓)  ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการหรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.  เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 



๑๔ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

 
 
 

๗.๑  ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๗.๒  เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ  ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗.๓  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแค
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เปนตน 

๗.๔  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๗.๕  ทําใหทราบวาขั้นตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหมีความ
กระจางชัด  เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป 

๗.๖  ทําใหทราบวาแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง และ
จุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว  ผลการวิเคราะห
จะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗.๗  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม  (ผูสนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ  และสวนที่สอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ ท้ังผูใหการสนับสนุนการ
นําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)   

๗.๘  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๗.๙  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแขงขันกันการ
ประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
 
 
 
 
 
 
    

๗.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  



๑๕ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

 
 
 

๘.๑  นายประสิทธิ์  เหมาะเจริญ  ผูทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
๘.๒  นายสนั่น  รัตนบุรี   สมาชิกสภาเทศบาล              กรรมการ 
๘.๓  นายพัลลพ  ศรทอง สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ    
๘.๔  นายบุญรัตน  เอียดสี  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
๘.๕  นายจรินทร  ทองทิพย  ผูแทนประชาคมทองถิ่น    กรรมการ 
๘.๖  นายสวัสดิ์  พินสุวรรณ  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน    กรรมการ 
๘.๗  นางสาวพรทิพย  โพธิ์ทาราม  ผูแทนหนวยงาน     กรรมการ 
๘.๘  นางสุภานี  พรหมราช  ผูแทนหนวยงาน     กรรมการ 
๘.๙  นายปรีชา  อินศิริ   ผูทรงคณุวุฒ ิ     กรรมการ 
๘.๑๐ นางวรรณนิภา  บรรจงการ  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง   กรรมการ 
๘.๑๑ นายสํารวย  อนงค           หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล         เลขานุการกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 



๑๖ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

สวนท่ี ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนวา มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  
คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมทั้งปญหา 
ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี ้ 

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

จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเปนตอง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี ้ 

(๑)  การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี ้
๑)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕)  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๖)  การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

แผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร 



๑๗ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

๒.  แผนการบริหารราชการแผนดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ

ประชาชน  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากขึ้น รวมท้ังจะมุง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหาร
ราชการแผนดินที่เก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
  

๓.  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเทา วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือรวมกันวาง
ยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ  ๒๕๕๖ และเปนกรอบ ในการจัดทํา
งบประมาณป  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานที่ผานมา ซึ่งเดิมประกอบดวย 
๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังไดมีการบูรณาการ รวมกับยุทธศาสตรการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชา อาเซียน ป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียมความพรอมของหนวยงานที่
เก่ียวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปน
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ 
เพ่ือเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี ้   

วิสัยทัศน     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร    
“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากโอกาสใหม  สมดุล  และการพฒันาอยางยั่งยืน”   

วัตถุประสงค  
๑)  รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)     
๓)  ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส) 
     

เปาหมายเชงิยุทธศาสตร     
๑)  การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม    
๒)  การสรางรายไดจากโอกาสใหม     
๓)  การลดรายจาย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน    



๑๘ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๔  ยุทธศาสตร ดังนี ้
ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรท่ี  ๓  :  การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตรที่  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
 

๔.  คานิยมหลักของคนไทย   
คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสวนรวม 
๓)  กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
๔)  ใฝหาความรู  หม่ันศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอื่น  เผื่อแผและแบงปน 
๗)  เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุที่ถูกตอง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๙)  มีสติ  รูตัว  รูคดิ  รูทํา  รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพรอมโดยภูมิคุมกันที่ด ี

๑๑) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐขึ้นเพ่ือเปน

แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเปนสานึกและหนาที่ที่คนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายทั้งปวง
และรวมกันพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติใหเจริญกาวหนามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติที่ตอง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
รวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกัน
เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันที่เกิดจากการหลอหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดทั้งมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคค.ี..” 



๑๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา 
โดยแบงเปน 2 สวนหลัก คือ นโยบายหลัก 12 ดาน ซึ่งจะเปนทิศทางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล

ในชวง 4 ปขางหนา และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ที่จะตองดําเนินการเพ่ือบรรเทาปญหาและลดผลกระทบกับ
ประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศสรุปผลได ดังนี้ 

1. “นโยบายหลัก” ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากใหรัฐบาลประยุทธ เรงดําเนินการมากท่ีสุด
อันดับ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 74.45% เพราะสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจ
คนไทย ทําใหประเทศมีความมั่นคง สงบสุข สรางความสามัคคีของคนในชาติ ฯลฯ 

อันดับ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 67.97% เพราะจะชวยใหประเทศ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น สามารถแขงขันกับนานาประเทศได นํารายไดเขาสูประเทศ ฯลฯ 

อันดับ 3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 65.61% เพราะเปนการกระจายรายไดให
ทั่วถึง สรางโอกาสและนําความเจริญไปสูทุกพื้นที่อยางเทาเทียมกัน ไมใชเฉพาะหัวเมืองใหญ ฯลฯ 

อันดับ 4 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 61.69% เพราะการ
ทุจริตเปนภัยที่รายแรงและสรางความความเสียหายตอประเทศ มีใหเห็นทุกยุคทุกสมัย ยังไมเคยเห็นปราบปรามได
หมดสิ้น ฯลฯ 

อันดับ 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 61.61% เพราะสภาพ
สังคมปจจุบันมีภัยอันตรายรอบตัว มีความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กฎหมายตองเขมงวด แกไขอยางจริงจัง 
ฯลฯ 

อันดับ 6 การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 61.43% เพราะความเขมแข็งของประเทศตองเริ่มจากชุมชน 
ตองพัฒนาทองถ่ินใหเข็มแข็ง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาบานเมืองตอไป ฯลฯ 

อันดบั 7 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 61.30% เพราะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของประเทศ สรางชื่อเสียงให
ทั่วโลกรูจัก เพ่ิมอํานาจในการตอรอง กระตุนเศรษฐกิจใหดีขึ้น ฯลฯ 

อันดับ 8 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 58.84% เพราะศิลปะและวัฒนธรรมบงบอกถึงความเปนชาติ
ไทย ควรอนุรักษใหคนรุนหลังไดเรียนรูและสานตอ ไมถูกวัฒนธรรมตางชาติครอบงํา ฯลฯ 

อันดับ 9 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 57.38% เพราะการศึกษาเปน
พ้ืนฐานในการพัฒนาคน ควรเรงการปฏิรูปการศึกษาใหทัดเทียมตางประเทศ มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ฯลฯ 

อันดับ 10 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 55.63% เพราะเปนเรื่องที่เก่ียวกับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยตรง ชวยใหประชาชนไดรับสิทธิในการรักษาเทาเทียมและทั่วถึง ฯลฯ 

อันดับ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 53.87% เพราะอยากใหการดําเนินงานมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
แกปญหาการทุจริตคอรัปชั่น เจาหนาที่ทํางานรวดเร็วขึ้น ฯลฯ 



๒๐ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

อันดับ 12 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 48.21% เพราะ
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม มีปญหาภัยแลง น้ําทวมเกิดข้ึนทุกป ควรใหความสําคญักับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
อยางจริงจัง ฯลฯ 

2. “นโยบายเรงดวน” ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากใหรัฐบาลประยุทธเรงดําเนินการมากท่ีสุด 

อันดับ 1 การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 81.30% เพราะคาครองชีพสูงขึ้นมาก ไมสอดคลองกับ
รายได อยากใหเรงชวยเหลือประชาชน ลดความเหลื่อมล้ํา แกไขปญหาความยากจน ฯลฯ 

อันดับ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 66.92% เพราะประชาชนควรไดรับ
สิทธิครอบคลุมตลอดชีวิต ในดานสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการพ้ืนฐานตาง ๆ ควรปรับปรุงใหครอบคลุมทุกดาน ฯลฯ 

อันดับ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 61.19% เพราะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ ไมมีเสถียรภาพ ภาคธุรกิจ การคา การสงออกไดรับผลกระทบ เกิดปญหาเงินเฟอ ฯลฯ 

อันดับ 4 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจํา 60.41% 
เพราะเปนสาเหตุหลักที่ทําใหประเทศไมพัฒนา อยากใหมีการปองกันและปราบปรามอยางจริงจัง เปนตนแบบที่ดี
ใหกับเยาวชน ฯลฯ 

อันดับ 5 การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 57.28% เพราะเกษตรกรไทยควรมีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีกวานี้ ไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง สินคาการเกษตรควรมีราคาสูงข้ึน พัฒนาสูสากล ฯลฯ 

อันดับ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 55.19% เพราะชวยใหประเทศพัฒนา เจริญกาวหนา 
กอใหเกิดเสถียรภาพและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ฯลฯ 

อันดับ 7 การจัดเตรียมมาตรการรองรบัภัยแลงและอุทกภัย 53.67% เพราะสถานการณนาเปนหวง รุนแรงมากขึ้น
ทุกป สรางความเสียหายอยางมาก สงสารเกษตรกรและประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ ฯลฯ 

อันดับ 8 การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 53.62% เพราะควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย กฎหมายตองเปนกลาง 
ไมเอ้ือประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่ง ฯลฯ 

อันดับ 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต 53.04% เพราะอยากเห็น
บานเมืองสงบเรียบรอย ลดการสูญเสีย สรางความมั่นคงใหกับประเทศ อยากใหปญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย 
ฯลฯ 

อันดับ 10 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 52.70% เพราะปรับขึ้นคาแรงใหเหมาะสมกับสภาพสังคม ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของแรงงาน พัฒนาฝมือใหเปนที่ยอมรับของตางชาติ ฯลฯ 

อันดับ 11 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 47.53% เพราะการบริการภาครัฐตองเปนระบบ รวดเร็ว 
เทียบเทาเอกชน ควรพัฒนาอยางตอเนื่อง อํานวยความสะดวกแกประชาชน ฯลฯ 



๒๑ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

อันดับ 12 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 45.87% เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เทคโนโลยีมี
ความเจริญกาวหนามากขึ้น คนไทยตองเรียนรูและปรับตัวสูอนาคต ฯลฯ   

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
๖.๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

๑)  พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหมีองคความรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสราง
เครือขายเกษตรกร 

๒)  พัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน และความตองการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถ่ินและสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพ่ิมมูลคาการผลิต ดานการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

๓)  สงเสริมการผลิตและการจําหนายสินคาเกษตรทั้งที่เปนอาหาร มิใชอาหาร และพลังงานทดแทน 
๔)  สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
๕)  จัดใหมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรอยางทั่วถึงและเพียงพอ 
๖)  ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการทองเที่ยว ทั้งแหลงทองเที่ยว บุคลากร ภาคการประชาสัมพันธ

การทองเที่ยว เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของจังหวัดนครศรธีรรมราช 
๗)  สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการทองเที่ยว 
๘)  สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหม สนับสนุนการ

พัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชน โดยใหความสําคัญกับความสอดคลองกับความตองการภาคเศรษฐกิจ ชุมชน 
๙)  พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนสงและระบบโลจิสติกส 

๖.๒  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน 
๑)  ฟนฟูพ้ืนที่ปาและระบบนิเวศนใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
๒)  สงเสริมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ปาตนน้ําและลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีระบบชวย

ตัดสินในการบริหารจัดการน้ํา ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ําแลงและน้ําทวม รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบการจัดการน้ํา
เสีย 

๓)  สงเสริมใหมีระบบควบคุมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ใหอยูในขีด
ความสามารถของการรองรบัของระบบนิเวศ 

๔)  สงเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝงคานิยมการบริโภค อยางพอเพียงและยั่งยืน การ
สรางเครือขายชุมชน เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน 
  ๕)  สงเสริมใหชุมชน หมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพ่ือลดการเกิดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมท่ีจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสรางประสิทธิภาพและกลไกของการจัดการขยะชุมชน 
ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส ขยะติดเชื้อ สงเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ ใน
แหลงกําเนิด สนับสนุนการสรางธุรกิจจากขยะรีไซเคลิ สนับสนุนใหมีระบบการเก็บขนและกําจัดขยะ แบบรวมศูนย 
  ๖)  เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ทั้งดานวิชาการ บุคลากร แลสรางจิตสํานึก
ของชุมชนในการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง แกปญหาสิ่งแวดลอม 

  ๗)  สงเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด 
  ๘)  สนับสนุนสงเสริมการรังวัดและการจัดทําแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตของรัฐ 
  ๙)  ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม อนุรักษฟนฟู 

ความหลากหลายของพันธุกรรมทองถ่ิน เพ่ือรักษา ปกปองระบบนิเวศนท่ีเชือ่มโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน  
 
 



๒๒ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

๖.๓  ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๑)  พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกรภาคประชาสังคมใหมีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุก

ดาน 
  ๒)  พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรม การจัดการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น สงเสริมใหเยาวชน ประชาชน ใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงสรางสรรคอยางฉลาดเพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรู 

๓)  สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหกับพ้ืนที่การศกึษาที่ขาดแคลน 
๔)  พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดลอมใหชุมชนใหถูกสุขลักษณะ 

  ๕)  พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข สงเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย (แพทย
ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และสถานพยาบาล 

๖)  ปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจํานวนผูเสพยและผูเก่ียวของใหนอยลง 
  ๗)  ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ เฝาระวังปองกัน
ปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม 
  ๘)  สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  ๙)  พัฒนาการกีฬา เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา จัดหาสถานที่
กิจกรรมออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางทั่วถึง 
  ๑๐)  สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนา 
ฟนฟู ตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและประชาชนและเผยแพรสูสังคมโลก 
  ๑๑)  สงเคราะห และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีและพึ่งพาตนเองได 
  ๑๒)  สรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู
ชุมชน การจัดทําแผนที่แมบทชุมชน สงเสริมกิจกรรมชุมชน เกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชนเปาหมาย
การพัฒนา 

๖.๔  ยุทธศาสตรดานการโครงสรางพื้นฐาน 
๑)  พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยางทั่วถึง 
๒)  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพใหครบถวนและเพียงพอ 
๓)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึงทุกพ้ืนท่ี 

๖.๕  ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
  ๑)  รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสํานึก
ธรรมาภิบาลใหแกเยาวชนประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน 
  ๒)  พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส สนับสนุน
การใหใชทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการประชาชน ลดขั้นตอนการ
ทํางานเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  ๓)  พัฒนาและสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่ตอบสนองความตองการของชุมชนภายใต
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
  ๔)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 



๒๓ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

๗.  ยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัด 

  “นครแหงอารยธรรม  นาอยูนาเท่ียว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 
 
คํานิยามวิสัยทัศน  

คําจากวิสัยทัศน หมายถึง 
นครแหงอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยูรวมกันอยาง 

เอ้ืออาทร  มีแหลงบมเพาะบุคคลดวยดวยสถาบันการเรียนรูทั้งในและนอกระบบ  และมี
ประเพณี  วัฒนธรรมที่สืบทอดอยางยาวนาน 
 

นาอยูนาเที่ยว เมืองท่ีปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนเขมแข็ง เปนที่
อยูอาศัยชั้นดี และประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความมั่นคงทาง
อาหารสูง  เปนเมืองอาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมือง
พลังงานสะอาด เมืองที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เมืองที่มีระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมท่ีเชื่อมโยงทั้งทาง
บก ทางราง ทางน้ํา ทางอากาศอยางครบวงจร ระบบโลจิสติกสไดมาตรฐาน ประชาชนมี
ความเปนเจาบานที่ดี และเปนคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เปนเมืองแหงทองเที่ยวที่อบอุน 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเขมแข็งจากภายในจังหวัด เปนแหลงการผลิตทาง
การเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดลอม มุงเนนการผลิตที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเพ่ิมมูลคา ตรงตามความตองการของผูบริโภค และ
นํานวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกตใช สงผลใหเกษตรกร ประชาชนชาว
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได  การบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐาน
การผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ํา และระบบชลประทาน 
รวมทั้งการจัดสรรที่ดินทํากิน เปนเมืองที่เนนการจัดการดานการสงเสริมการผลิตพืช 
สัตว ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู Smart Farmer การพัฒนาองคกร
เกษตรกร ใหเขมแข็งการบริหารจัดการฟารมสู Smart Farm ระบบการวางแผนการ
ผลิต เพ่ือการสรางมูลคาผานการแปรรูปและ การพัฒนาตลาดสินคาเกษตร  ที่มีความ
ยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือขายดานการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการแปรรูป
เพิ่มคุณคา มูลคาสินคาเกษตรสรางผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกตใช
นวัตกรรมดานการเกษตรคูขนานภูมิปญญาทองถิ่น    เศรษฐกิจเติบโตจากการทองเที่ยว 
เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  นิเวศนปาเขา และทางทะเล และการ
ทองเที่ยวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการคา การลงทุน การบริการ และ
อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่เติบโต และแขงขันได 

  

 

 

 



๒๔ 
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2.   จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด  
   จากขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด และกําหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรในภาพรวม
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกําหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  นาเที่ยว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนยกลางการคมนาคมขนสง และกระจายสินคาของภาคใต 

  3.  เปาหมายการพัฒนา  
                    1.  เพ่ิมรายไดจากการเกษตร  อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคณุภาพ 
  2. เพ่ิมรายไดจาการทองเท่ียว 
           3.  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   4.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดําเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

5.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอยางตอเนื่อง 

4. ประเด็นการพัฒนา 
                     1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

2. การพัฒนาการทองเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 
6. การสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 
๘.  ยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอ  ๔  ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

คําขวัญอาํเภอ   “อดุมสินแร    เมืองแมเศรษฐี   ผลไมพันธุดี    มีปศุสัตว 
           เกจิหลวงพอ   ใบพอสานพัด   ดุกยางรสจัด ทิวทัศนรามโรม” 

 
วิสัยทัศน  (Vision)  “เมืองนาอยู การเกษตร แหลงทองเที่ยวเปนประจักษ  
   อนุรักษวัฒนธรรม  นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนาการเกษตรใหมีความกาวหนาและยั่งยืน เปนรายไดหลักของอําเภอ 
๒.  สงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
๓.  พัฒนาคนใหมีคุณภาพดวยคุณธรรมจริยธรรม โดยการสรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  สงเสริมการเรียนรูทั้งในระบบ และนอกระบบ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๑   
  การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปนเกษตรสุขภาพ เกษตรคณุภาพ และนํานวัตกรรม
เกษตรมาใชเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตและสรางรายได   

ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๒   



๒๕ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมที่สามารถสรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๓   
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอมและพลังงานมีประสิทธิภาพ และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๔   
การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ สรางความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเขมแข็ง 
 

๙.  นโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
นายไพโรจน  อํานักมณี  นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง  ไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล  เพื่อให

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแกไขปญหาความเดือดรอนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ
และใหเปนไปตามความในมาตรา ๔๘ ทศ  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒  และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๓.๔/ว ๖๗๐  ลงวันที่  ๙ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เรื่อง
การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว ขอแนะนําการปฏิบัติตามคําสั่ง  คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ  ท่ี ๑/๒๕๕๗  ขอ ๑  กรณีสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ินที่พนจากตําแหนง  เนื่องจาก
ครบวาระกอนวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘  ๑.๕  ประธานสภาจะตองจัดใหมีการประชุมสภาภายใน  ๓๐  วัน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินไดแถลงนโยบายกอนเขาปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบันมาตรา  ๔๘  ทศ วรรค ๔  และ  ๕  ดังมีสาระสําคัญซึ่งจะแถลงตอสภาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ดังตอไปนี ้

๑)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
๑.๑)  พัฒนาเสนทางคมนาคมในเขตเทศบาลใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยและทั่วถึง 
๑.๒)  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพใหทั่วถึงทุกพื้นที ่       

๒)  ดานการพัฒนาคนและสังคม 
๒.๑)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเนนหลักคุณธรรม ศีลธรรม 

   ๒.๒)  แนวทางการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทั้งกาย จิต  ปญญา  และพัฒนาสถานที่
อยูอาศยัใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   ๒.๓)  แนวทางการรณรงคปราบปรามแกปญหาและปองกันการแพรระบาดของพาหะนํา
โรคและยาเสพติด 

  ๒.๔)  แนวทางการสงเสริมใหมีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๒.๕)  แนวทางการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
  ๒.๖)  แนวทางการสงเสริม อนุรักษฟนฟูกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

ภูมิปญญาทองถ่ินรวมทั้งทํานุบํารุงศาสนสถานของชุมชน 
  ๒.๗)  แนวทางการสงเสริมสนับสนุนคณุภาพชีวิตแกเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสใน

สังคมใหสามารถเปนพลังสําคัญแกชุมชนได 
   ๒.๘)  แนวทางการสงเสริมใหประชาชน องคกร หนวยงานราชการมีบทบาทในการรวม
พัฒนาทองถ่ินรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

๓)  ดานเศรษฐกิจ 
๓.๑)  แนวทางการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลใหไดมาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุข   
๓.๒)  แนวทางการสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพในพ้ืนที่และกิจการพาณิชยใหเขมแข็ง 

๔)  ดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใตหลักธรรมาภิบาล 
๔.๑)  แนวทางการสงเสริมสนับสนุนบทบาทการพัฒนาทองถิ่นกับประชาชน 



๒๖ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

๔.๒) แนวทางการเสริมสรางกระบวนการวัฒนธรรมการเมืองระบบประชาธิปไตยแก
ประชาชนทุกระดับ 

๔.๓)  แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
๔.๔.) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ วัสดุ  อุปกรณเครื่องเทคโนโลยีและ

สถานที่อยาง 
 
 

๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    ๕.๑)  แนวทางการสงเสริม อนุรักษ และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสูลูกหลานอยางยั่งยืน 
   ๕.๒)  แนวทางการสงเสริมสรางจิตสํานึก เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลแบบบูรณาการ 

๖)  ดานการทองเที่ยว 
 ๖.๑)  แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวท้ังเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม 

 
วิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 
วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ ซึ่งเปนจุดมุงหมาย
ความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถิ่นในอนาคตอยาง
รอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นใน
อนาคต ดังนี ้

“เขาชุมทองเศรษฐกิจกาวหนา ประชาใฝเรียนรู ชมุชนนาอยู เคียงคูคุณธรรม นอมนําประเพณี ประชาชีอยูดี
มีสุข” 

 
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

๑.  กอสราง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐานใหมีคุณภาพและเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชน 

๒.  พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง 
๓.  สงเสริมการผลิตและจําหนายสินคาทางการเกษตร พัฒนาอาชีพ สรางความเขมแข็งใหกับกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน 
๔.  สรางระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ 
๕.  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดสภาวะสิ่งแวดลอมที่ยัง่ยืน 
๖.  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร 

แนวทางในการพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
๑.  การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒.  ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 
๔.  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข 
๕.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 



๒๗ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

เปามุงหมาย/เปาประสงค  เพื่อการพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
๑.  ขยายเสนทางคมนาคมและปรับปรุงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหครอบคลุมและมีมาตรฐาน 
๒.  ประชาชนและเยาวชนมีความรูและการศึกษาดีขึ้นมีระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

มีระบบการบริการดานสาธารณสุข มีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน นําภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชกับชุมชน 
๓.  สรางงาน สรางอาชีพและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน มุงเนนการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  ประชาชนไดรับการบริการดวยความเปนธรรม โปรงใส มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นรวมท้ังพัฒนา

ศักยภาพนักการเมือง และผูปฏิบัติงานของผูใตบังคบับัญชา 
๕.  วางแผน ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยูและยั่งยืน 
๖.  เขาชุมทองมีแหลงทองเที่ยวที่ปลอดภัย 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

สวนท่ี ๓ 
 

การบันทึกขอมูลในแบบรายงาน 
 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําชี้แจง  :  แบบที่ ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๓  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณารางแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

  

๒  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมขอมลูและปญหาสําคญัของเทศบาลมาจัดทําฐานขอมูล   
๒.๒  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทําแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะหศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการกําหนดวสัิยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคลองกับ 
ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

๒.๕  มีการกําหนดวสัิยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๒.๖  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดทําบญัชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 

 
 
 
 
 



๒๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
 _________________________________________________________________________________ 
 

(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562) 
คําชี้แจง : แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
ในภาพรวม  
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ   หญิง    ชาย 
 

2. อายุ   ต่ํากวา 20 ป   20 – 30 ป  31 – 40 ป 
  41 – 50 ป   51 – 60 ป  มากกวา 60 ป 

 

3. การศกึษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   อนุปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี  อื่นๆ.............................. 
 

4. อาชีพ  รับราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
  นักเรียน/นักศึกษา     คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
  เกษตรกร                อื่นๆ…………………… 

 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
5.ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเขาชุมทองในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม    
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
5.มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา    
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

จากการสํารวจความคดิเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลเขาชุมทอง จํานวน  60  ราย 

 

1.ขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

1) เพศ 

 - ชาย 27 45 

 - หญิง 33 55 

2) อายุ 

- ต่ํากวา 20 ป 3 5 

- 21 - 30 ป 9 15 

- 31 - 40 ป 7 11.67 

- 41 - 50 ป 21 35 

- 51 - 60 ป 15 25 

- 60 ป ขึ้นไป 5 8.33 

3) การศึกษา 

- ประถมศึกษา 21 35 

- มัธยมศึกษา 17 28.34 

- อนุปริญญา 11 18.33 

- ปริญญาตร ี 11 18.33 

- สูงกวาปริญญาตร ี 0 0 

- อื่น ๆ ระบ ุ 0 0 

4) อาชีพ 

- รับาชการ/เจาหนาที ่ 12 20 

- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 2 3.3 

- นักเรียน/นักศึกษา 1 1.67 

- คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 15 25 

- เกษตรกร 20 33.33 

- อื่น ๆ 10 16.67 

 
 
 
 



๓๑ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 15 25 44 73.33 1 1.67 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 14 23.33 45 75 1 1.67 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 11 28.33 46 76.67 3 5 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7 11.67 49 81.67 4 6.66 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9 15 50 83.33 1 1.67 

6. การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 11 18.33 45 75 4 6.67 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา 11 18.33 44 73.33 5 8.34 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 15 25 44 73.33 1 1.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

สวนที่ 4  
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

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

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน (10) 
    3.5 กลยุทธ (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตประเด็นกลยุทธ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงในยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

คะแนนรวม 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

1. แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อ

ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและ    
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี                                                
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของปาไม/ปาไม ฯลฯ ดาน
การเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

2.55 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวน
ประชากร      และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.88 

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) 1.88 

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง       
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน  การประมง  การปศุสัตว        
การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ  

(2) 1.88 

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษา
ทองถ่ิน สินคาพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ  

(2) 1.88 

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
หรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 1.77 

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด 
รวมทํารวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวม
แกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับ
การพัฒนาทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(3) 2.50 

2.การวิเคราะหสภาวการณ
และศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูล ดังนี ้                                              
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 

(5) 

 

4.16 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

 

(3) 2.55 



๓๔ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

2. การวิเคราะหสภาวการณ
และศักยภาพ  

3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพรี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินเปนตน 

(3) 2.66 

การวิเคราะหสภาวการณ
และศักยภาพ (ตอ) 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(3) 2.77 

 (5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผล              
ตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3) 2.88 

 6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 
SWOT Anlysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก s-strenght        
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส)          
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2.44 

3. ยุทธศาสตร           
3.1 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน แดละเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

60  

(10) 
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3.2 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ     
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ

(10) 9.16 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนา
ภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดินนโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) 9.27 

3. ยุทธศาสตร (ตอ) 

3.4 วสัิยทัศน 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองการจะเปนหรอืบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลอง
กับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน     และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน  

(5) 4.66 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให
บรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 4.55 

3.6 เปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4.33 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 4.55 

 
 
 
 



๓๕ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

 
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบติัในเชิงคณุภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5. โครงพัฒนา ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (5) 
    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต               
หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 

 
 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกดิจากเปาประสงค ตัวช้ีวัดคาเปาหมาย 
กลยุทธจุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่นโดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลาว 

(5) 4.55 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองคกรรวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 90.98 



๓๖ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

3. แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ที่ได 

1.  การสรุ ป
สถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใช
การวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis Demand และ 
Tread ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบด วยการ วิ เ ค ร าะห ศั กยภ าพด าน เศรษฐ กิจ ,ด านสั ง คม ,ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

 
10 

 
9.38 

 

 2. การ
ประเมินผล
การนํา
แผนพัฒนา
ทองถ่ินทั่วไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การ
วัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร 
จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธภิาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ไดกําหนดไหว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

10 9.44 

2. ก า ร
ปร ะ เมิ น ผ ล
ก า ร นํ า
แ ผ น พั ฒ น า
ท อ ง ถิ่ น ไ ป
ปฏิบัติ ในเชิง
คุณภาพ 

 1) การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิค
ตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ  ที่ดําเนินการในพ้ืนท่ี
นั้น ๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุปดระสงคหรือไม 
ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการดําเนินการ รวมถึงสมารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

 2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

  

10 9.33 

3. แผนงาน
แ ล ะ
ยุ ท ธศ าส ตร
การพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตาง ๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand /Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่มีพื้นท่ีติดตอกัน 
2)  วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับการแกไขปญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

 10 9.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได 
4. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองและดําเนินการเพ่ือใหการ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กําหนดไว ซึ่งโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60  
(5) 

 
4.66 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (Clearobjective) โครงการตองกําหนด
วัต ถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 
สอดคลองกับหลักการและเหตุผลวิธีการดําเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง  

(5) 4.50 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มีความ
ชั ด เ จ น นํ า ไ ปสู ก า ร ตั้ ง
งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตท่ีเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
เ ป า หม าย ต อ ง ชั ด เ จ น  ส า ม า ร ถ ร ะ บุ จํ า น ว น เท า ไ ร 
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ี
ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกใหชัดเจนลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก      
ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) 4.55 

5 .4  โคร งการมี คว าม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร 20ป  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความ
สามรถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครับ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 

(5) 4.33 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของ โ คร งการ )มี ค วาม
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แหงชาต ิ

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตของ
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได
ปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
และการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมคีุณภาพ 
(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตร กับ
สิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธภิาพ 
 
 
 
 
  

(5) 4.50 
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5.6  โคร งการมี คว าม
สอดคลองกับ Thailand 
4.0  
 

โครงการมีลักษณะหรอืสอดคลองกับการปรบัเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยดวยนวัตกรรมทํานอย ไดมากเชน (1) เปลี่ยน
จากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลติสนิคา ไปสูการ
เนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบ
เชิ ง เปรียบเทียบ เชน  ด านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  

(5) 4.55 

5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนที่เปนปจจุบัน 

(5) 4.66 

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรื อกา ร
เสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ  

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอ
ยอดและขยายไดเปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพื่อใหเกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง ยั่งยืน 
เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 4.38 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธภิาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ําในการ
พัฒนาทองถิ่น นําไปสูความยุติธรรม(Equity) (5)ความโปรงใส 
(Transparency) 

(5) 4.88 

5.10 มีการประมาณการ
ร าคา ถูกต อ งต ามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพฒันาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

(5) 4.77 

5 . 1 1  มี ก า ร กํ า ห น ด
ตั ว ชี้ วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะรับ 
5.11 มี ก า ร กํ า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด ( KPI) แ ล ะ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่ ค าดว าจะรั บ 
(ตอ) 
 
 

มี ก า ร กํ า ห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ผ ล ง า น  ( Key Performance 
Indicator:KPI ) ที่ สามารถวัดได  (measurable) ใชบอก
ประสิทธผิล (effectiveness) ใชบอกประสิทธภิาพ  
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจการกําหนด
รอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดขึ้นสิ่ง
ที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะรับ) 

(5) 4.27 
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5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค  

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผล
หรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงคซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความ
เปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) 
ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มาก ท่ีสุด และสามารถปฏิ บัติ ได  (4 ) เปน เหตุ เปนผล 
สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5) 4.55 

รวม 100 92.13 
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สวนท่ี ๕ 
สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
             ผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561- 2565) ของเทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง ฉบับนี้ สามารถสรุปขอมูลที่สําคัญดังนี้  

 

1. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2565 )  
สรุปผลการดําเนินงาน มีดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร 
รายละเอียดงบประมาณ 

จํานวนโครงการ
ตามแผนฯ 

จํานวนโครงการ 
ทีไ่ดดําเนินการ 

งบประมาณ 
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายจริง 

1. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

75 
 

17 106,573,300 22,873,521 14,856,021.00 

2. การพัฒนาคนและสังคม 82 
 

14 14,648,100 1,877,610 1,753,410.00 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 9 0 336,400 0.00 0.00 
4. การพัฒนาการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร
จัดการเทศบาลภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล 

20 1 1,530,850 20,000 2,000.00 

5. การพัฒนาดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

9 0 550,000 0.00 0.00 

6. การพัฒนาการทองเท่ียว 2 0 310,000 0.00 0.00 
รวม 214 32 123,948,650 24,771,131 16,611,431 

 
2. จากผลการดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลเขาชุมทอง ไดดําเนินการ 
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 -
2565) จํานวนโครงการทั้งหมด 214  โครงการ มีรายละเอียดดังนี้  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
จํานวนโครงการทั้งหมด 92  โครงการ  จํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติจํานวน  17    โครงการ   
คิดเปนรอยละ 18.47   งบประมาณที่เบิกจาย 14,856,021 บาท งบประมาณตามแผน 
106,573,300 บาท   คดิเปนรอยละ 13.93 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 
จํานวนโครงการทั้งหมด 82  โครงการ  จํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติจํานวน  14    โครงการ   
คิดเปนรอยละ 17.07   งบประมาณที่เบิกจาย 1,753,410 บาท งบประมาณตามแผน 
14,648,100 บาท   คิดเปนรอยละ 11.97 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาล 
ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
จํานวนโครงการทั้งหมด 20  โครงการ  จํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติจํานวน  1    โครงการ   
คิดเปนรอยละ  5    งบประมาณที่เบิกจาย 2,000 บาท งบประมาณตามแผน 1,530,850 
บาท   คิดเปนรอยละ 0.13 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2562 จํานวน 214   โครงการ 
- โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน  32  โครงการ 

คิดเปนรอยละ 14.95 % ของโครงการท่ีดําเนินการ 
- งบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2562 จํานวน 123,948,650 บาท 
- งบประมาณที่มีการเบิกจาย  จํานวน 16,611,431  บาท 

คิดเปนรอยละ 13.40 %  
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สวนที่ 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
  

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 รวม 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

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

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน
และสังคม 

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

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

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

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการปกครองและการ
บริหารจัดการเทศบาลภายใต
หลักธรรมาภิบาล 

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

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

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

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
ทองเที่ยว 

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

รวม 196 191,787,650 214 123,948,650 122 48,710,700 135 74,608,700 108 46,183,200 775 483,638,900 
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สวนท่ี 6 
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น ดําเนินการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินและรวมทั้งตําบล อําเภอ  
เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมูบานที่บางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตเทศบาลและเขต อปท. ขางเคียง ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน การวิเคราะห
สภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในโดยผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมมีดังนี ้

๑.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   
 เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอทองถ่ิน  
เชน สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพภายนอก
นี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห
ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity)  
 (1)  มีสถานศกึษาระดับประถมในพื้นที ่

(๒)  มีเสนทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
     (๓)  มีระบบบริการพื้นฐานจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจสถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทอง      
  (4)  มีศูนยยุติธรรมระดับตําบล  

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยูไกลจากจังหวัด  ทําใหใชเวลานานในการติดตอกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอยางยังเขาไมถึง  เชน  การขออนุญาตใบขับขี่   
  (๓)  ปจจุบันเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  เปนเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับ

ภารกิจหนาท่ีตางๆ ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถายโอนฯ  
ตามนโยบายทองถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล    

๒.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือ

จุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนได  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  โดยคณะกรรมการไดดําเนินการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและ
จุดออน  โอกาส  ขอจํากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้  

๒.๑  จุดแขง็ (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมที่จะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนาทองถิ่น

ของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเขมแข็งไดรับการบรกิารสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน   
(4)  มีตลาดสดของเทศบาล  ๑  แหง 
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(5)  ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว ยางพารา 
ปาลม เลี้ยงสัตว  ฯลฯ 

(6)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แหง  สังกัดเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
(7)  มีการประสานความรวมมือระหวางเทศบาลกับสวนราชการในพ้ืนที ่
(8)  มีความสงบไมคอยจะมีปญหา  
(9)  มีการจัดตั้งชุมชน  ๖  ชุมชน  ในเขตเทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
(๑0)  ผูนําชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๑1)  มีระบบประปาเพ่ิมขึ้นทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดทั้งป  
(๑2)  เทศบาลตําบลเขาชุมทอง  มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน 
 (๑3)  มีวัด  3 แหง  สํานักสงฆ  ๑  แหง 
(๑4)  มีกองทุนในหมูบาน  เชน  การออมเงินสัจจะ  ฯลฯ 
(๑5)  มีกลุมอาชีพแมบาน  กลุมปุยชีวภาพ   

๒.๒  จุดออน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยทํางาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางจังหวัด 
(2)  ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุมอาชีพ

อยางเขมแข็ง 
(3)  เทศบาลเปนชุมชนที่อยูหางไกลตัวเมือง ขาวของราคาแพง  เพราะตองนํามาจากแหลงอ่ืนหรือ

ในเมืองใหญ  จึงมีการบวกราคาคาขนสงเขาไปอีก เชน  น้ํามัน  เสื้อผา นุงหม  ฯลฯ    
(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดูกาล 
(4)  ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ ไมมีโรงงานในพ้ืนท่ี    
(5)  ไมมีโรงงานหรือบริษัทใหญๆ เพ่ือจางคนในทองถิ่น 
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สรุปปญหา อุปสรรคในภาพรวม 
ของการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป ๒๕62 

          การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ประจําป ๒๕62 เปนการดําเนินการ
ตามโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาทั้งสองระดับเปนไป
ตามนโยบายที่กําหนดขึ้นภายใตกรอบยุทธศาสตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและ
ผูบริหารเทศบาล 

          จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง พบวามีปญหาและ
อุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลงไมเพียงพอตอการนํามาจัดทํา
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม พัฒนาเทศบาล รวมไปถึงความลาชาในการจัดสรรงบประมาณประจําปทําใหการ
เบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน ปญหาขอกฎหมาย การประสานงาน กลุมเปาหมายและความ
สอดคลองของระยะเวลาดําเนินโครงการ ซึ่งสามารถสรุปเปนปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไดดังนี ้
        1.  ปญหาการดําเนินงานโครงการไมทันตามปงบประมาณ 
          การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการชวยใหเทศบาลสามารถจัดลําดับความสําคัญของโครงการไดในชวง
ระยะ 5 ป แตเนื่องจากขาดระบบการรวบรวมหาความสัมพันธขอมูลและการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ทําให
หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการไมสามารถจัดลําดับโครงการตางๆ ไดจึงมีโครงการท่ีประสบปญหาไมสามารถดําเนิน
โครงการไดตามเปาหมาย โดยเฉพาะโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน เนื่องจากเงินงบประมาณรายรับไมเขาตาม
กําหนด ซึ่งเทศบาลควรปรับแนวทางในการดําเนินการในเรื่องนี้โดยการประสานงานกับสมาชิกสภา คณะกรรมการ
ชุมชน ซึ่งเปนผูดูแลพื้นที่ เพื่อใหเกิดความชัดเจนกอนดําเนินงาน  

2. ปญหากลุมเปาหมายในโครงการของเทศบาลซ้ําซอน 
          การรับสมัครผูเขารับการอบรมและผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล เปนการดําเนินงานโดยผาน
คณะกรรมการชุมชน ซึ่งมีผลทําใหกลุมเปาหมายที่เขารวมการอบรม/กิจกรรมมักจะเปนกลุมเดิม ในหลายหลักสูตร
การอบรม ทําใหการดําเนินงานตามโครงการเหลานั้นไมครอบคลุมกลุมเปาหมายในพ้ืนที่ ซึ่งเทศบาลควรปรับแนวทาง
ในการหากลุมเปาหมายใหม โดยการประชาสัมพันธใหกวางขวาง และกระจายกลุมเปาหมายใหมาจากกลุมของ
ประชาชนท่ัวไปและมาจากการประสานงานโดยสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ิมข้ึนจากกลุมเปาหมายเดิม 

3. ปญหาโครงการ/แผนงาน ที่จัดทํามีปริมาณมากเกินกวางบประมาณที่ตั้งไวและไดรับ 
         การจัดทําหรือเสนอโครงการ/กิจกรรม มีจํานวนมากเกินไป ไมสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรใน
แตละป จึงควรมีการวิเคราะหและประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เรงดวนและมีความสําคญั ตอการพัฒนาและสามารถ
แกไขปญหาของทองถ่ินได ซึ่งจะทําใหแผนพัฒนาเทศบาลฯประสบผลสําเร็จและตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว รวมถึง
การตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

4. ปญหาการขาดความตอเนื่องในการติดตามและประเมินผล 
          การขาดความตอเนื่องในการดําเนินงานทําใหขาดขอมูลในการพิจารณาความสอดคลองของโครงการ/
กิจกรรม ในเชิงบูรณาการและไมมีขอสรุปปญหาในโครงการตาง ๆ เพ่ือนําไปปรับปรุง ควรมีการนําเครื่องมือที่มีเกณฑ
มาตรฐานมาเปนตัวชี้วัดและประเมินผลสําเร็จของงาน และการเพ่ิมความถี่ในการประเมินและประชาสัมพันธผลการ
ประเมิน รวมทั้งจัดประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมกันวิเคราะหผลกอนและหลังการ
ดําเนินงานจัดทําโครงการ 
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ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

          ๑. ควรมีการวิเคราะหและกําหนดระยะเวลา งบประมาณ ของแตละโครงการ ใหสอดคลองกับการปฏิบัติจริง
และมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว เชนแผนการดําเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 
          ๒. จัดทําโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นควรจะสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับรวมไปถึงงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรจากสวนกลาง และโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ควรมีการนําไปดําเนินการ (บรรจุลงใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป) ไมนอยกวา ๗๕% ของโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมไป
ถึงการนําแผนชุมชนมาพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลไมนอยกวารอยละ ๗๐% 
          ๓. ประสานสวนราชการตาง ๆ เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน 
          ๔. เนนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เพราะถือเปนหัวใจหลักขององคกรโดยสรางความกระตือรือรน
ใหแกบุคลากร 
          ๕. ควรดําเนินการจัดทําโครงการในทุกยุทธศาสตรการพัฒนา  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2   
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