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  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ขอ 29 ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา

มีหนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตอง

ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  

เพ่ือใหผูบรหิารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคม  

  ดังนั ้น เพื ่อใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกะทูน จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล

กะทูน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ ้น เพื ่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได จากการติดตามให

นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่ง

ในการพัฒนาทองถ่ิน สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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บทสรุปผูบริหารทองถิ่น 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกะทูน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ขอ ๒๙ ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน  
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายใน   
สิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป     

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือวาเปนกระบวนการสำคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถิ่นสามารถนำไปใชใหเกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ผลจากการดำเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายหรือไม และทำใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะไดนำขอมูล
ดังกลาวไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป  

  เทศบาลตำบลกะทูน ไดดำเนินการติดตามและประเมินผลประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน ดังนี้     
  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
  3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
  4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 
  5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ขอเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกะทูน    
  ๑.โครงการที ่ไดรับอนุมัติงบประมาณใหดำเนินการแลว ไมควรโอนงบประมาณเพิ ่มใน
ภายหลัง  เพราะสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะหการใชจายงบประมาณอยางรอบดาน ควรมีการตั้งงบประมาณใหสอดคลองกับการเบิกจายจริง 
  ๒.โครงการ/กิจกรรมที ่ไดตั ้งงบประมาณในเทศบัญญัติแลว ควรเรงรัดดำเนินโครงการ/
กิจกรรมใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณนั้นๆ ยกเวนแตมีเหตุผลสำคัญ 
  ๓.โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอยางตอเนื่องเปนประจำทุกปงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกตางไปจากเดิมบาง โดยเนนประโยชนของชุมชนเปนสำคัญ  
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  ๔.ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเปนไปไดในเรื่องของความ
พรอมดานพ้ืนที ่ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม และสถานะทางการเงิน       
การคลังของทองถิ ่นเปนสำคัญ ทั ้งนี ้เพื ่อประโยชนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ภายนอก 
  ๕.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลกะทูน  ใหมากข้ึน 
ทั้งกอนการดำเนินโครงการ  ระหวางดำเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั ้นตอนของการทำแผนและโครงการของเทศบาลตำบลกะทูน 
รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู ตรวจสอบการดำเนินโครงการใหมากขึ้น  
  ๖.ควรมีการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตำบลกะทูน และมีฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน เพื่อ
สามารถใชประกอบเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชน เพื่อนำไปสูแนวทางการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหาเปนไปอยางรวดเร็ว  
                    ๗.ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดำเนินโครงการใหประชาชนรับทราบอยาง
ทั่วถึงดวยวิธีการตางๆ ท่ีสามารถเขาถึงประชาชน ชุมชน ใหไดรับขอมูลขาวสารมากที่สุด 
                    ๘.ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให
ครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วทั่วถึง 
                    9.ควรดำเนินงานตามแผนงานใหครบถวนทุกยุทธศาสตรที่กำหนดไว  
                    10.ยุทธศาสตรไมตอบสนองตอวิสัยทัศน 
                    11.การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติควรมีความครอบคลุมท้ังดานสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม  

12.ควรนำแผนพัฒนาทองถิ่นมาเปนกรอบในการดำเนินงานของเทศบาล 
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สวนที่ 1 
บทนำ 

1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกัน มี
จุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยให 
(ผูบริหารทองถ่ินพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำ พนักงานจาง และสมาชิกสภาทองถ่ิน) (อ่ืนๆ ถามี) สามารถ
กำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลกะทูน จึงเปนการติดตามผลที่ให
ความสำคัญ ดังนี ้
  1.ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตำบล กะ
ทูน หรือกิจกรรมตางๆ ที่ดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกำหนดไวหรือไมรวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2.ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลกะทูน ตรวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไวหรือไมอยางไร 
  3.ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มี
ปญหาอุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อ
การพัฒนาทองถ่ิน และขั้นตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
  4.ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ทำ
ใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก (ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
ปลัด/ ผูบริหารระดับหัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลกะทูน) สภาพพื้นที่และผูมี
สวนเกี่ยวของเพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมใน
สังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลกะทูน 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไปเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุด
แข็งนี้ และเมื ่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที ่จะดำเนินการและตั้งมั ่นอยางสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได
ดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น ตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวน
ไดเสียในเทศบาลตำบลพนางตุง ใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลกะทูนโดยการติดตาม
และประเมินผล ซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั ่งยืน เปนไปตามเปาหมาย
ประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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 2.วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล     
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไป
แลววาสิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตาม
โครงการเพื ่อการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนด
เปนวัตถุประสงคไดดังนี ้
  1.เพื ่อเปนเครื ่องมือในการบริหารราชการทองถิ ่นของเทศบาลตำบลกะทูน ซึ ่งจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2.เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพ
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกำหนดไว 
  3.เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนของเทศบาลตำบลกะทูน 
  4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตำบลกะทูน 
  5.เพื่อสรางความรับผิดชอบของ (ผูบริหารทองถิ่น/ปลัด/ผูบริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลตำบลกะทูน) ที่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตางๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตำบล  กะ
ทูนหรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 
  6.เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 

3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 และแกไขเพิ ่มเต ิม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 กำหนดวา 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ
ตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (4) 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1.การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจำนวน 10 คน ประกอบดวย  
  1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคดัเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารที่คดัเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
  5) ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคดัเลือก จำนวน 1 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นของเทศบาลตำบลกะทูน ตอง
ดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี ้
  1.ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลตำบลกะทูน 
  2.ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
(ผูบริหารทองถ่ิน) เพ่ือดำเนินการตอไป 
  2.การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตำบลกะทูน            ได
กำหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลกะทูน ดังนี ้
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษา
วาผูใชผล การนำผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลักๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผล
อยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลว
นำผลที่ไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่ง
สวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที ่กำหนดไว     
แตละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การ
เขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลายๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลตำบลกะทูน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลกะทูน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปน
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกะทูนตอผูบริหารทองถ่ิน
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เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลกะทูน โดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกะทูน หรือผูเกี่ยวของหรือผูมีอำนาจใน
สำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุปซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถิ่น 
  3.การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกะทูน มีอำนาจหนาที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลกะทูน โดยอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
4.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         
  เครื ่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกะทูน ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิดสรางไวเพ่ือ
ใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปน
ตน และหรือโดยการสรางเครื ่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นได แก แบบสอบถาม 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 
สภาทองถ่ิน 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 

  

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในตำบลกะทูน

ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับ

แตวันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกลาวและตองปดประกาศไว เปน

ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ  
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(Questionnaires) แบบสัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหนาที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลกะทูน รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นรวมทั้งเกณฑ
มาตรฐาน แบบตางๆ ที่ไดกำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว จึงนำเครื่องมือการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป  
  1.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลกะทูน กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี ้
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นของเทศบาลตำบล      
กะทูน อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
  2) สรุปผลการติดตามประเมินผลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
(ผูบริหารทองถิ่น) ภายในกำหนดเวลา เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ไดกำหนดข้ึนมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลตำบลกะทูน 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือท่ีมีอยู
จริงในเทศบาลตำบลกะทูนมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที ่เปนโครงการในรอบ 5 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที ่ตอเนื ่องจาก
ปงบประมาณที่ผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลกะทูน ซึ่งสามารถวัด
ไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เปนตน 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนที่
จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมของเทศบาลตำบลกะทูน ทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอพิปูน และจังหวัดนครศรีธรรมราชดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่น
แบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลกะทูน กำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธ ีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
  1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
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  2) เครื่องมือ  
  3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดข้ึนได 
  2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที ่ผ ู รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที ่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) 
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นท่ี
จากผูมีสวนเก่ียวของ เจาหนาที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลกะทูน ขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรมความ
ตองการ ซึ่งศกึษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 

  3.กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลกะทูน กำหนด
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests&Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด   
จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เชนการ
ทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนด ซีเมนตคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.42-033 
สายซอยรวมสุข หมูที ่ 4 (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจำป (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาล
ตาง ๆ (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน 
  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยวหรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณและ
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตองไม
เครงครัดในข้ันตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลกะทูน ใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลกะทูน มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับ
ประชาชาชนในหมู บานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2)การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตำบลกะทูน 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในตำบลกะทูน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกะทูน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไวเปนหลักฐาน 
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  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค
คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลตำบลกะทูน 

5.ประโยชนของการติดตามและประเมินผล      
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตางๆระหวาง
ดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตางๆ
แยกเปนหัวขอได ดังนี ้
  1.ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตางๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2.ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตางๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถิ ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงทีทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต 
  3.ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  4.สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพ
ปญหาตางๆ ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปน
จริง ทำใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองคกร
ตางๆ 
  5.กระตุ นใหผู ปฏิบัติงานและผู เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ ่น การจัดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6.การวินิจฉัย สั ่งการ ผู บริหารทองถิ ่น ปลัด/ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝายตางๆของ
เทศบาลตำบลกะทูน สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่นให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตางๆ สำหรับ
การปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได  
  7.ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลกะทูนแตละคน แตละสำนัก/กอง/ฝาย
ตางๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายของเทศบาล
ตำบลกะทูน เกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ
กิจกรรม งานตางๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตตำบลกะทูน 
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สวนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.256๔      
1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น       
  แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตำบลกะทูน เปนแผนที่กำหนดระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2561- 
2565) ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลกะทูน ที่กำหนดยุทธศาสตร และแนวทางการ
พัฒนาของเทศบาลตำบลกะทูน ซึ ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต       
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดินยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพิปูน และแผนชุมชนตำบลกะทูน 
  แผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตำบลกะทูน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
  3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
  4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 
  5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   
  2) วิสัยทัศน  
  “โครงสรางพื้นฐานครอบคลุมทั้งตำบล สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น พัฒนาดาน
สาธารณสุขการศกึษา ยึดหลักบริหารตามหลักธรรมาภิบาล” 
   
             การวางแผน 

              เทศบาลตำบลกะทูน ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 

2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน 

การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนใน

พ้ืนที่ กอนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 
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                การใชจายงบประมาณ 
                เทศบาลตำบลกะทูน มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามในปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 30 โครงการ 
จำนวนเงิน 52,258,791.90 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จำนวน 30 โครงการ จำนวนเงนิ 52,037,028.90 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
 

การกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 
 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภคสาธารณปูการ 15 39,475,663.00 15 39,362,000.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 1      9,470,000.00  1       9,470,000.00  

การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 1 41,500.00 1 41,500.00 

การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 7 743,270.40 7 743,270.40 

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 6 2,528,358.50 6 2,420,258.50 

การพัฒนาดานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - -  - -  

รวม 30 52,258,791.90 30 52,037,028.90 
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               รายละเอียดโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 ลำดับที่ ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ  ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

โครงการจางเหมาเก็บขยะมูลฝอย เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม 372,000 372,000 372,000 0 

2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-033 สายซอยรวมสุข หมูที่ 4  

499,900 499,900 499,900 0 

3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-005 สายหลุมหนิ หมูท่ี 1 

330,800 330,800 330,800 0 

4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-004 สายคลองใหญ บานหวยชอง หมูท่ี 8 

9,958,000 5,137,800 5,137,800 4,820,200 

5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-006 สายหวยหมื่นสี หมูที่ 8 

9,745,000 5,251,000 5,251,000 4,494,000 

6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-002 สายเขานา - ปลายเภอ หมูท่ี 7 

1,060,000 1,660,000 1,650,000 5,000 

7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-013 สายหนองไทร 1  

1,660,000 1,660,000 1,650,000 10,000 

8 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-012 สายหวยแกนจันทร  บานหวยกลาง หมูท่ี 7 

1,364,000 1,364,000 1,359,000 5,000 

9 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-009 สายหวยทรายขาว 6 บานหวยทราย หมูท่ี 5 

1,753,000 1,753,000 1,743,000 10,000 

10 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

โครงการขุดลอกคลองกะทูน บานหวยกลาง หมูท่ี 7 9,900,000 9,900,000 9,880,000 20,000 

11 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

โครงการขุดลอกหวยหมื่นสี หมูที่ 7 9,900,000 9,900,000 9,880,000 20,000 
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12 
 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง หมูที่ 4 488,725 488,725 488,700 25 

ดับที ่ ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตาม  ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

13 
 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่มชนิดชองเดียว สายอาวอีเดื่อ  
หมูที่ 1 

159,238 159,238 138,800 20,438 

14 
 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางระบบประปา ชุมชนบานเขาตก หมูที่ 6 499,600 499,600 490,500 9,100 

15 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางระบบประปา ชุมชนบานปาคา หมูที่ 7 499,600 499,600 490,500 9,100 

16 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว โครงการปรับปรุงภมูิทัศนพัฒนาแหลงทองเที่ยวหมูที่ 1 และหมูท่ี 
7 

9,470,000 9,470,000 9,470,000 0 

17 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร กอสรางหอกระจายขาวประจำชุมชนบานกะทูนเหนือ 47,700.00 41,500.00 41,500.00 6,200.00 

18 การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาลตางๆ 13,300.00 4,656.80 4,656.80 8,643.20 

19 การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 324,000.00 324,000.00 324,000.00 0 

20 การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข โครงการจางเหมารักษาความปลอดภัยทรัพยสินและสถานทีร่าชการ
ของสำนักงาน ทต.กะทูน 

96,000.00 96,000.00 96,000.00 0 

21 การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข อุดหนุน ทต.พิปูน จัดตั้งศนูยปฏิบตัิการรวมใจในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0 

22 การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 66,240.00 65,613.60 65,613.60 626.4 

23 การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข 160,000.00 120,000.00 120,000.00 40,000.00 

24 การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข โครงการจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติงานดานสื่อสาร
ประชาสมัพันธ 

109,000.00 108,000.00 108,000.00 1,000.00 

25 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โครงการจัดงานประเพณลีอยกระทง 92,310.00 92,258.50 92,258.50 51.5 

26 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โครงการจางเหมาทำความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตำบลกะทูน 

432,000.00 432,000.00 432,000.00 0 
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27 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 
๒๑๘ 

480,000.00 472,000.00 472,000.00 8,000.00 

 

 ลำดับที่ ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตาม  ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

28 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบานหวยกลาง 452,000.00 452,000.00 452,000.00 0.00 

29 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนวดันางเอื้อย 312,000.00 303,000.00 303,000.00 9,000.00 

30 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โครงการปรับปรุงโครงหลังคาอาคารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดโพ
ธาราม (หลังเกา) 

777,100.00 777,100.00 669,000.00 108,000.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป 2564 
เทศบาลตำบลกะทูน พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

88 407,365,000.00 15 39,475,663.00 15 39,475,663.00 15 39,362,000.00 

2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

16 22,040,000.00 1 9,470,000.00 1 9,470,000.00 1 9,470,000.00 

3.การพัฒนาดานการเมืองการ
บริหาร 

18 3,077,400.00 1 41,500.00 1 41,500.00 1 41,500.00 

4.การพัฒนาดานสังคมและ
สาธารณสุข 

55 6,983,000.00 7 743,270.40 7 743,270.40 7 743,270.40 

5.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

27 9,767,900.00 6 2,528,358.50 6 2,528,358.50 6 2,420,258.50 

6.การพัฒนาดานดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10 1,430,000.00 - - - - - - 

รวม 214 450,663,300.00 30 52,258,791.90 30 52,528,791.90 30 52,037,028.90 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2564        
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  
 2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
  1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื ้นฐานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เทศบาลตำบลกะทูน มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดแกยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสราง
ความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ซึ่งกำหนดใหเทศบาลตำบลกะทูน ดำเนินการในเรื่อง
โครงสรางพ้ืนฐานครอบคลุมทั้งตำบล สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น พัฒนาดานสาธารณสุขการศึกษา 
ยึดหลักบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองพัฒนาปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรทั้งทุนมนุษย โครงสราง
พื ้นฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื ่อการพัฒนาที ่ยั ่งยืน ซึ ่งสอดคลองกันกับ
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) ที่กำหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตรที่ 3 ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร (ปาลมน้ำมัน ยางพารา ขาว ไมผล 
สมุนไพร ประมง      ปศุสัตว) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการเกษตร ดานการผลิต แปรรูป การตลาด
และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก (ปาลมน้ำมัน ยางพารา ขาว ไมผล สมุนไพร) การประมง และปศุสัตว  
 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของเทศบาลตำบลกะทูน มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดแกยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน ซึ่งกำหนดใหเทศบาลตำบลพนางตุง ดำเนินการในเรื่องการสรางมูลคาเพิ่มของสาขาการ
ผลิตและบริการที่เปนฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทุนมนุษย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การใชประโยชนจากศักยภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการ ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
ซึ่งสอดคลองกันกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
สงขลา) ที่กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรที่ 1 ศูนยกลางการทองเที่ยว (เชิงอนุรักษ และนานาชาติ) ประเด็นการ
พัฒนาที่ 3 การพัฒนาสูการเปนเมืองทองเที่ยวระดับนานาชาติ ที่มีความหลากหลายของรูปแบบการทองเท่ียว 
เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน 
 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารของเทศบาลตำบลกะทูน มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดแกยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งกำหนดใหเทศบาลตำบลพนางตุง ดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรมรวมทั้งประชาชนมีสวนรวม 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส 
(E-Government) การปรับโครงสรางการบริหารงานทองถ่ินใหเอ้ือตอการกระจายอำนาจที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหประเทศไทยปราศจากการคอรรัปชั่น ซึ่งจะเปน
ปจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ใหประสบผลสำเร็จและบรรลุเปาหมาย
ที่วางไวตามกรอบในอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๗ ซึ่งสอดคลองกันกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 
(ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) ที่กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรที่ 2 ศูนยกลางการคา 
การลงทุน การบริหารจัดการอยางครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงการคา การลงทุน ระหวางประเทศ ประเด็นการ
พัฒนาที่ 5 การพัฒนาสูการเปนเมืองสีเขียวและสังคมคุณภาพ  
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 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข ของเทศบาลตำบลกะทูน มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดแกยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ซึ่งกำหนดใหเทศบาลตำบลกะทูน ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาคนทุกชวงวัยเพื่อใหคนไทยเปนคนดี คน
เกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึนในสังคมสูง
วัย ทั้งการสรางงานที่เหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสราง
สภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอสังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคน เพื่อเปนฐานการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกำลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูที่สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การปองกันและควบคุมปจจัยทางสังคมที่
กำหนดสุขภาพเพี่อสรางสุขภาวะที่ดี การสรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมทั้งเสริมสรางบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคม ซึ ่งสอดคลองกันกับ
เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) ที่
กำหนดเปาประสงครวมท่ี 5 กลุมจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ มีสิ่งแวดลอมประชาชนมีคุณภาพชีวิต
และสภาพสังคมที่ดี  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาสูการเปนเมืองสีเขียวและสังคมคุณภาพ และจังหวัด
พัทลุงที่ไดกำหนดเปนเปาประสงควา 3.ประชาชนมีคุณภาพ เรียนรูตลอดชีวิต สังคมนาอยู และมีความสงบ
ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภูมิ
ปญญาและสุขภาวะยั่งยืนสู  
 5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมของเทศบาลตำบลกะทูน  มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดแกยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ซึ่งกำหนดใหเทศบาลตำบลกะทูน พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลตำบลกะทูน  
มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดแกยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรท่ี 4 ดาน
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกำหนดใหเทศบาลตำบลพนางตุง ดำเนินการใน
เรื่องการอนุรักษฟนฟูสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการ
อนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพ ภายใตยุทธศาสตร
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ ลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ ๒๐ ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ลดการใช
พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสูรูปแบบของการผลิตและการบริโภคคารบอนต่ำและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
รวมทั้งยกระดับความสามารถในการปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกันกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา) ที่กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรที่ 1 ศูนยกลางการทองเที่ยว (เชิงอนุรักษ และนานาชาติ) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาสูการเปนเมืองสีเขียวและสังคมคุณภาพ  
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  2.1.2 ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลกะทูน 
   ความสัมพันธ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลกะทูนกับสภาพปญหา
ที่เกิดขึ้นจนนำไปสูการกำหนด วิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย  กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต/โครงการ เปนภาพรวมหรือองครวมดังนี ้
   1) เทศบาลตำบลกะทูน ไดกำหนดวิสัยทัศนไววาเทศบาลตำบลกะทูน โครงสราง
พื้นฐานครอบคลุมทั้งตำบล สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น พัฒนาดานสาธารณสุข ซึ่งวิสัยทัศน
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการมุงม่ันในการพัฒนาทองถิ่น ในดานตางๆ เชน 

-ดานการศึกษา เห็นไดจากการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม โดยกำหนดโครงการพัฒนาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 27 โครงการ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา และพบวามีจำนวน 6 โครงการ ที่ไดดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว หรือคิด
เปนรอยละ 22.22 ของโครงการท่ีดำเนินการจริงท้ังหมด 

-ดานสาธารณสุข เห็นไดจากการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและ
สาธารณสุข โดยกำหนดโครงการพัฒนาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 55 โครงการ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข และพบวามีจำนวน 7 โครงการ ที่ไดดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว หรือคิด
เปนรอยละ 12.73 ของโครงการท่ีดำเนินการจริงท้ังหมด 

-ดานบริการชุมชนและสังคม เห็นไดจากการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร โดยกำหนดโครงการพัฒนาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 18 โครงการ ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน และพบวามีจำนวน 1 โครงการ ที่ไดดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว หรือคิดเปนรอยละ 5.56 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 

-ดานบริหารงานทั่วไป เห็นไดจากการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว โดยกำหนดโครงการพัฒนาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 16 โครงการ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง และพบวามีจำนวน 1 โครงการ ที่ไดดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
หรือคิดเปนรอยละ 6.25 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 

-ดานอุตสาหกรรมและการโยธา เห็นไดจากการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค โดยกำหนดโครงการพัฒนาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 88
โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และพบวามีจำนวน 15 โครงการ ที่ไดดำเนินการจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว หรือคิดเปนรอยละ 17.05 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
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สวนที่ 3 
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น          
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลกะทูน  เมื่อวันที ่5 พฤศจิกายน 2564 เปนดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  20 18.50 92.50 
2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 17.16 85.80 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      60 53.0 88.33 
 3.1 ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลกะทูน      10 8.83 8.33 
 3.2 ยุทธศาสตรของชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด       10 9.0 90.00 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 9.16 91.16 
 3.4 วิสัยทัศน       5 4.50 90.00 
 3.5 กลยุทธ        5 4.60 92.00 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 4.60 92.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5 4.16 83.20 
 3.8 แผนงาน       5 3.75 75.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 4 80.00 

รวมคะแนน 100 88.66 88.66 
 

  พบวาประเด็นขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดคะแนน
สูงสุด 18.50 คะแนน คิดเปนรอยละ 92.50 ของคะแนนเต็มในภาพรวมทั้งหมด ที่เปนเชนนั้นเนื่องจากการเก็บ
รวมรวมขอมูลเปนไปอยางถูกตองและสามารถนำขอมูลดังกลาวมาประกอบการวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนพรอมทั้งแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ไดอยางถูกตอง 
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1.2 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลพนางตุงในแตละประเด็นเปนดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื ้นฐาน
ของเทศบาลตำบลพนางตุง 

20    

 

 

 

1.1 ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้ง
ของหม ู บ าน/ชุมชน/ตำบล ล ักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3.0 100  

1.2 ข อม ูลเก ี ่ยวก ับดานการเม ือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และชวงอายุและจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

2 2.0 100  

1.3 ขอมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 2.0 100  

1.4 ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน 
การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา  
โทรศัพท ฯลฯ 

2 2.0 2.0  

1.5 ขอมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเที ่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุ มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ำ) 

2 1.83 91.50  

1.6 ข อม ูลเก ี ่ ยวก ับศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษา
ถิ ่น สินคาพื ้นเมืองและของที ่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2.0 100  

1.7 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
น้ำปาไมภูเขาคุณภาพของทรัพยากร 
ธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2.0 100  

1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูล 
จปฐ. 
 
 

2 1.60 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทำ 
ร  วมต ัดส ินใจ ร  วมตรวจสอบ ร  วมรับ
ประโยชน ร วมแกป ญหา ปร ึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับการ
พัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ของเทศบาล
ตำบลพนางตุง 

3 2.0 66.67  

รวม 20 18.50 92.50  

1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20    
 2.1 การว ิ เคราะห ท ี ่ครอบคล ุมความ

เช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 
ย ุทธศาสตร การพ ัฒนาของช ื ่อองค กร
ปกครองส  วนท  อ งถ ิ ่ น ใน เ ขตจ ั งห วั ด 
ย ุทธศาสตร ของเทศบาลตำบลพนางตุง 
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความ
เช ื ่อมโยงแผนย ุทธศาสตร ชาต ิ  20 ป  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0  

5 4 80.00  

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของการ
บังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

3 1.83 61.00  

2.3 การวิ เคราะหทางส ังคม เช น ด าน
แรงงาน การศ ึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ป ญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 

3 3 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดาน
รายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุม
อาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ มตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เปนอยูทั่วไป เปนตน 

3 2.83 94.33  

2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการ
หรือสิ ่งที ่เกิดขึ ้น การประดิษฐที ่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

3 2.66 88.67  

2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื ่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถ ิ ่น ด วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงาน
ได  แก  S-Strength (จ ุ ดแข ็ ง ) W-Weakness 
(จ ุดอ อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

3 2.83 94.33  

รวม 20 17.15 93.33  

 

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
  จากประเมินในดานของการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพนั้น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนของเทศบาลตำบลกะทูน  ไดมีขอเสนอแนะในเรื่องของการวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลกะทูน นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 
ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น การวิเคราะหทางสังคม 
เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพตดิ  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุม
อาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป การวิเคราะห
สิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) ซึ ่งการวิเคราะหดังกลาวจะตองมีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกัน และสามารถนำขอมูลดังกลาวมาประกอบการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตองและเปนรูปธรรม 
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1.4 ยุทธศาสตร 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร 60 58 89.23  
 3.1 ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลพนางตุง 

สอดคล องก ั บสภาพส ังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลพนางตุง 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และThailand 4.0 

10 8.83   

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
สอดคล องและเช ื ่อมโยงก ับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ส ิ ่งแวดลอมของทองถิ ่น และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐก ิจและส ั งคมแห  งชาต ิ    และ 
Thailand 4.0 

10 9.00   

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป และ Thailand 4.0 

10 9.16   

3.4 วิสัยทัศนวิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพทีเ่ทศบาลตำบลพนางตุง ตองการ
จะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที ่เปน
ลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลพนางตุง 
และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

5 4.50   

 3.5 กลยุทธ 
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที ่ต องทำตามอำนาจหนาที ่ของเทศบาล
ตำบลพนางตุง จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

5 4.60   

 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมี
ความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ี
จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.60   
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาล
ตำบลพนางตุง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี
จริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

5 4.16   

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ ่งหรือแผนงานที ่เก ิดจากเปาประสงค 
ตัวชี ้ว ัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรของเทศบาล
ตำบลพนางตุง ที่มีความชัดเจน นำไปสูการ
จัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกลาว 

5 3.75   

 3.9 ความเช ื ่อมโยงของย ุทธศาสตร ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนา
ทองถิ ่นที ่เก ิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 
4.0 แผนพ ัฒนาภาค/แผนพ ัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตรของเทศบาล
ตำบลพนางตุง 

5 4   

รวม 60 53 88.33  

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 
  จากประเมินในดานของยุทธศาสตรนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนของเทศบาล
ตำบลกะทูน ไมมีขอเสนอแนะ 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น          
2.1 สรุปผลการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตำบลกะทูน  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เปนดังนี ้

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 8.60 90 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.58 80 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 7.75 80 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 8.16 75 
5 โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 49.71 82.85 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.25 85 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4.58 91.60 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  
5 4.25 85 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 4.00 80 
 5.5 เป าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 4.00 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 3.91 78.20 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 4.58 91.10 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 3.83 76.60 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 3.91 78.20 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.16 83.20 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
5 4.08 81.16 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 4.16 83.20 
รวมคะแนน 100 82.80 82.80 

    
   พบวาประเด็นหลักในการพัฒนาทั้งสามประเด็นหลักไดแก การสรุปสถานการณการพัฒนา การ
ประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏบิัติ
ในเชิงคณุภาพ  เมื่อมีการคิดคำนวณหาคารอยละแลวมีคาไมนอยกวารอยละ 75  ที่เปนเชนนั้นเนื่องจากการสรุป
สถานการณการพัฒนา การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ มีขอมูลท่ีคอนขางสมบูรณครบถวน และสามารถชี้ใหเห็นถึงการพัฒนา
ของเทศบาลตำบลกะทูนที่ตอบสนองความตองการของประชาชน โดยสรุปจากการประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ และความ
สอดคลองของแผนงาน ยุทธศาสตร โครงการ 
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2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
  รายละเอียดการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตำบลกะทูนในแตละประเด็นเปนดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรของ
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis)/GlobalDemandและ Trend 
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ
การพัฒนา อย างนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 8.60 86  

รวม 10 8.60 86  

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณการพัฒนา 

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัตใินเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือ
นำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั ้งเปาหมาย
เอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริงตามท่ี
ไดกำหนดไวเทาไหร จำนวนที่ไมสามารถ
ดำเนินการไดม ีจำนวนเทาไหร สามารถ
อ ธ ิ บ า ย ไ ด  ต า ม ห ล ั ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ ่นตาม
อำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว 

10 8.58 85.80  

2.2 วิเคราะหผลกระทบ/ส ิ ่งท ี ่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการใน        เชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10 8.58 85.80  
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  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่น  ไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

  1.ไมสามารถประเมินโครงการตามแผนพัฒนาในป 2564 ไดทั้งหมด 
  2.ควรกำหนดระยะเวลาของโครงการใหสอดคลองกับระยะเวลาในแผนพัฒนา 

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเม ินผลการนำแผนพ ัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสทิธผิลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคตาง ๆ 
มาใชเพื ่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานตาง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั ้น ๆ  ตรง
ตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม ประชาชน
พึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดำเนินการตาง ๆ  ม ีสภาพหรือลักษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงคหรือไม  

10 7.75 77.50  

ซ ึ ่ ง เ ป  น ไ ป ต า ม ห ล ั ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัต ิราชการท่ี
บรรล ุว ัตถ ุประสงค และเป าหมายของ
แผนการปฏ ิบ ั ต ิ ร าชการตามท ี ่ ไ ด  รั บ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

    

3.2 วิเคราะหผลกระทบ/ส ิ ่งท ี ่กระทบ 
( Impact)  โครงการท ี ่ดำเน ินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 8.16 81.60  

 
 

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

  1.ควรเพ่ิมประเด็นการประเมินผลเชิงคุณภาพ 
  2.ควรรายงานผลการใชจายงบประมาณจริงของแตละโครงการดวย 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๔ เทศบาลตำบลกะทูน หนา 32 
 

2.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดาน
ตาง ๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
เทศบาลตำบลกะทูนในมติิตาง ๆ จนนำไปสู
การจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช 
SWOT Analysis Demand Demand 
Analysis GlobalDemand Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับช่ือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีพ้ืนที่
ติดตอกัน 

10 8.60 86  

4.2 วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตาง ๆ  ที่
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน   หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น       (ดาน
การเกษตรและแหล งน ้ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 

1.ควรนำผลการวิเคราะห SWOT ไปเปนตัวกำหนดแผนงานโครงการใหชัดเจน และใหสอดคลองกับผลการ
วิเคราะห จะไดโครงการท่ีจำเปนตองทำและมีโอกาสประสบความสำเร็จในการแกไขปญหาหรือการพัฒนา 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60    

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลกะ
ทูนและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุ
ตามวิส ัยทัศนของเทศบาลตำบลกะทูนที่
กำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื ่องใดเรื ่องหนึ ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4.5 90 บางโครงการเปนภารกิจงาน
ประจำ 

5.2 กำหนดวัตถ ุประสงคสอดคลองกับ
โครงการม ีว ัตถ ุประสงค ช ัดเจน (clear 
objective) โครงการตองกำหนดวตัถุประสงค
สอดคล องก ับความเป นมาของโครงการ 
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดช ัดเจน มีล ักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5 4.5 90 วัตถุประสงคบางโครงการไม
ชัดเจน ไมสามารถวัดได 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสู การตั้งงบประมาณได
ถูกตองสภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปน
ทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน  
สามารถระบุจำนวนเทาไร  กลุมเปาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุ มเปาหมาย  
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
ค ือกล ุ  ม เป  าหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไป
ว าใครค ือกล ุ ม เป าหมายหล ัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

5 4.5 90 1.เปาหมายเชิงคณุภาพยัง
ประเมินไมไดและเปาหมาย
เชิงปริมาณไมมตัีวเลข
ปริมาณ 
2.ไมกำหนดเปาหมายเชิง
กลุมเปาหมาย (บุคคล) 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โครงการสอดคลอง
ก ั บ  (1 )  คว ามม ั ่ น ค ง  (2 ) กา ร ส ร  า ง
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 

5 3.5 70  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติโครงการมีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนำไปสู การปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ ์อยางจร ิงจังใน 5 ปที ่ต อยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที ่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปาน
กลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคม
สูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื ่อมโยง
ภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการ
แผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 3.5 70 1.เปาหมายผลผลติของ
โครงการยังประเมินความ
สอดคลองไมได 

 5 .6  โคร งการม ี คว ามสอดคล  อ ง กับ 
Thailand 4.0 โครงการม ีล ั กษณะหรือ
สอดคลองกับการปรับเปลี ่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจ ไปสู  Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวตักรรม ทำ
นอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิต
สินคา โภคภัณฑ ไปสู สินคาเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื ่อนดวย
เทคโนโลย ี  ความค ิดสร างสรรค   และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที ่เติมเต็มดวยวิทยาการ
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต ็มดวยวิทยาการ 

ความคิดสรางสรรค นวตักรรม วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอ

ยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน 

ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ  

5 4 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคลองก ับยุทธศาสตร
จ ังหว ัดโครงการพัฒนาท องถ ิ ่นม ีความ
สอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ไดกำหนดขึ ้น เพื ่อขับเคลื ่อนการ
พัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวน
หนึ ่งออกจากกันได นอกจากนี ้โครงการ
พัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือ
เดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได
กำหนดข้ึนที่เปนปจจุบัน 

5 4 80  

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั ่งยืนภายใตหลักประชารัฐเปนโครงการที่
ดำเนินการภายใตพื ้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ 
เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการ
ที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมั ่นคง มั ่งคั่ง 
ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 
(LSEP) 

5 4 80  

5.9 งบประมาณ ม ีความสอดคลองกับ
เ ป  า ห ม า ย  ( ผ ล ผ ล ิ ต ข อ ง โ ค ร ง ก า ร )  
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึง
หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ
ได แก  (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประส ิ ทธ ิ ผล (Effectiveness) (4) ความ
ย ุ ต ิ ธ รรม  (Equity) (5 )  ความ โปร  ง ใ ส 
(Transparency) 

5 3.5 70 1.ไมสามารถประเมินได 

สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก

วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคา

กลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการกำหนด

ราคาและตรวจสอบได ในเช ิงประจ ักษ               

มีความคลาดเคลื ่อนไมมากกวาหรือไมต่ำ

กวารอยละหาของการนำไปตั้งงบประมาณ

รายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 

หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกำหนดต ัวช ี ้ว ัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวา
จะไดรับมีการกำหนดดัชนีชี้ วั ดผลงาน 
(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
ว ั ด ไ ด   (measurable) ใ ช  บ อ ก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอก
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ (efficiency) ได  เช น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การ
กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่
สิ่งที่ไดรับ  (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

5 4 80 1.ตัวช้ีวัดยังไมตอบสนอง
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค 

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงคผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นได
จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที ่ตั ้งไว การ
ได ผลหร ือผลท ี ่ เก ิดข ึ ้นจะต องเท ากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (1) มี
ความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได (3) 
ระบุสิ่งท่ีตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความ
เปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

5 4 80  

รวม 60 48 80  

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 

  1.ควรปรับกระบวนการของการจัดทำแผนงานโครงการ 
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สวนที่ 4  
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 

1. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต          

 1.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต 

 การจ ัดทำแผนพัฒนาทองถ ิ ่นเพ ื ่อให สอดคลองตามแนวทางของกรอบแผนพัฒนา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช และการใชขอมูลพื ้นฐานอื่นๆ เขามามีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา

ทองถ่ินนั้น จะตองดำเนินการใหสอดคลองกับกรอบแนวทางการพัฒนาของหนวยงานดังกลาวขางตน ตลอดจน

องคกรปกครองสวนทองถิ ่น จะตองกำหนดประเด็นหลัก นโยบายของการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น และ

องคประกอบอื่นๆ ของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แนวนโยบายของรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมภาค อีกทางหนึ่งดวย สำหรับการ

จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นที่ผานมามีผลกระทบที่อาจทำใหแผนพัฒนาทองถิ่นนั้นไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

เทาที่ควร  ซึ่งอาจเปนสวนหนึ่งที่ทำใหไมสามารถบริหารจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของงานหรือ

โครงการได อีกทั้งอาจไมเชื่อมโยงกิจกรรมหรือโครงการนำไปบรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำปได อันจะทำใหผูบริหารทองถิ่นไมสามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมไดและไมสามารถตอบสนอง

ความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งดวย  ซึ่งสวนหนึ่งมีองคประกอบ

ดังตอไปนี้ 

๑. การขาดขอมูลที่เชื่อถือได ในการวางแผนจำเปนตองอาศยัขอมูลตาง ๆ  เพ่ือนำมาพิจารณากำหนด

จุดมุงหมายและกิจกรรมตาง ๆ ที่จะดำเนินงาน แตถาขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุมทำงานไดขอมูลที่มาจาก

แหลงท่ีเชื่อถือไมได จะทำใหการวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นขอมูลนับวาเปนปจจัยสำคัญในการกำหนด

แผนงานเปนอยางยิ่งการวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบริหารมีแนวโนมที่จะทำงานในเชิงรับ

มากกวาเชิงรุก เขาจะไมสามารถทำการวางแผนที่ดีไดเลย ฉะนั้นผูวางแผนจะตองเปนบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม

และเปนคนที่มีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมินและติดตามแผนที่วางไวไดอยาง

เหมาะสมและเขาใจการดำเนินงานตามแผนอยางถูกตอง 

๒. การวางแผนเปนกระบวนการที่ตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การวางแผนอาจจะทำใหการ

ปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวาถาเราไมใชเวลาในการวางแผนอยางพอเพียงแลว แผนที่

กำหนดขึ้นอาจจะเปนแผนที่ใชไมได จึงกลาวไดวาการวางแผนเกี่ยวของกับการใชเวลาและคาใชจายในการ

รวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น ถาการจัดการไมจัดงบประมาณ

คาใชจายอยางเพียงพอในการวางแผน ไมยอมใชเวลาใหพอเพียงคิดเพียงวาเสียเวลาสิ้นเปลืองแลวผลของแผน

ทีจ่ะออกมาดีนั้น ยอมเปนไปไมได 
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3. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจำกัดมาจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดเพราะ

ปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทำนายและคาดการณ ซึ่งสิ่งเหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็อาจทำ

ใหการดำเนินงานตามแผนประสบปญหายุงยากไดหลักการพ้ืนฐานในการวางแผน 
 

1.2 ขอสังเกต   

จากผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น และไดวิเคราะหผลการพัฒนาในการ

จัดทำแผนพัฒนานั้น มีขอสังเกตตางๆ ซึ่งสามารถสรุปไดวาการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น มีประโยชนตอ

เทศบาลตำบลกะทูน เนื่องจากแผนพัฒนาทองถ่ินจะเปนเครื่องมือที่จะชวยใหเทศบาลตำบลกะทูน ไดพิจารณา

แกไขปญหาตางๆ อยางรอบคอบและใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดำเนินงานตาง ๆ  ที่อาจมี

ความเชื่อมโยงและสงผลทั ้งในเชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหเทศบาลตำบลกะทูนนำมา

ตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของเทศบาลตำบลกะทูน   

ใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด  และประชาชนไดรับประโยชนอยางทั่วถึง  โดยใช

ทรัพยากรทางการบริการอยางเต็มที่  
  

 1.3 ขอเสนอแนะ 

จากการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามารถสรุปขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำ

แผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหไดขอมูลที่มีความครบถวนและถูกตองนำมาจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นแลว มีดังนี ้

๑) การกำหนดประเด็นปญหาที่มาจากประชาชนและมีการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ 
 ๒)  การรับฟงความคิดเห็นเปนตัวชี้ถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

ประชาชน 

 ๓)  มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหาเปนตัวชี้วัดถึงความพรอมในการแกปญหาใหกับประชาชน

ที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมท้ังเปดกวางใหสาธารณชนไดรับทราบและมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

 ๔)  ความรวดเร็วในการแกปญหาเปนตัวชี้วัดการตอบสนองในการแกไขปญหา  การใหความสำคัญและ

การกำหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ไมละเลยเพิกเฉยตอปญหาจากมาตรการท่ี

ผูบริหารนำโครงการมาใชตลอดชวงระยะเวลาของการดำเนินโครงการและความสอดคลองกับปญหาหลัก 

 ๕)  ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย  เปนตัวชี้วัดถึงความตองการของ

ประชาชนในการแกไขปญหาที ่ประสบอยู  อาทิ  คำรองเรียน  ขอรองทุกข  ใหแกไขปญหาเพื่อสนองตอบ

ประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการที่ไมไดรับผลประโยชนจากการดำเนินโครงการ  หรือไดรับความเสียหาย

จากการดำเนินโครงการซึ่งจะเปนตัวชี้วัดความสอดคลองในการดำเนินโครงการและสนองตอบตอความตองการ

ของประชากรเปาหมาย 
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1.4 ผลสรุปภาพรวม      

       ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น ก็เพื ่อใชเปนเครื ่องมือในการ
พัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความตองการ
พัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  
และงบประมาณจากเง ินสะสม โดยจะต องม ีการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่น  เปนการติดตามผลการนำยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยางไร  ซึ่งสามารถวัดผลได     
ทั้งเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ การดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน จำนวน 214 โครงการ สามารแยกตามแผนงานได งบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 450,663,300 
บาท งบประมาณที่ดำเนินการจริง 52,037,028.90 บาท คิดเปนรอยละ 11.55 ของงบประมาณ           ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินโครงการท่ีไดรับอนมุัติงบประมาณ โดยสามารถสรุปไดดังนี ้การพัฒนาเสนทางคมนาคมทำใหมี
ระบบการคมนาคมที่สะดวกไดมาตรฐาน การกอสรางและปรับปรุงถนน ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ทำให
ประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น การสงเสริมการศึกษา ในการพัฒนาดานการศึกษาในเขต
เทศบาลตำบล กะทูน เด็กไดรับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กกอนเกณฑและเด็กนักเรียนทุกคนไดรับอาหาร   
ที่เพียงพอ มีสุขภาพและพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะสงผลใหชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรูได    
เทาทันและปรับตัวไดภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน การสงเสริมอาชีพ เชน   
การอบรมอาชีพ การสงเสริมครัวเรือนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหประชาชนสามารถ   
นำความรูที ่ไดมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพโดยปฏิบัติอยูบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาดานสาธารณะสุข ในการพัฒนาดานสาธารณสุขมีการสงเสริมการออกกำลังกายของประชาชน การให
ความรูเกี ่ยวกับสุขภาพ การปองกันโรคที่จะเกิดขึ ้นกับประชาชน ผลที่ไดจากการพัฒนาดังกลาวนั ้นทำให
ประชาชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง มีชีวิตความเปนอยูที ่ถูกสุขลักษณะหางไกลโรค การปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย ประชาชนไดรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยตาง ๆ ทำใหสามารถบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนในเบื้องตนของประชาชนได การสืบสานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินมีการสงเสริม 
สนับสนุน เพื่อใหประชาชนในพ้ืนที่มีจิตสำนึกและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมอันดีที่สืบทอดกันมาอยางอยางนาน     
มีการสงเสริมดานสวัสดิการสังคม ใหแกคนชรา ผูยากไร ผูปวยเอดส ทำใหบุคคลดังกลาวไดรับการดูแล           มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการสงเสริมการเขามามีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถิ่นเชน การมีสวนรวมของประชาชนในการเสนอปญหา ความตองการของประชาชนในชุมชน 
เพ่ือใหเทศบาลสามารถแกไขปญหาไดอยางตรงจุด 
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