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ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ขอ 29 ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคม
ดั ง นั้ น เพื ่ อ ให เ ป นไประเบีย บกระทรวงมหาดไทยดั ง กลา ว คณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกะทูน จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
กะทู น ประจำปง บประมาณ พ.ศ.256 4 ขึ ้ น เพื ่อ รายงานและเสนอความเห็ น ที่ ไ ดจ ากการติ ด ตามให
นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการพัฒนาทองถิ่น 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
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือวาเปนกระบวนการสำคัญตอการพัฒนาทองถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถิ่นสามารถนำไปใชใหเกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ผลจากการดำเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายหรือไม และทำใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะไดนำขอมูล
ดังกลาวไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป
เทศบาลตำบลกะทูน ไดดำเนินการติดตามและประเมินผลประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน ดังนี้
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขอเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกะทูน
๑.โครงการที่ไดรับ อนุมัต ิงบประมาณใหดำเนินการแลว ไมควรโอนงบประมาณเพิ ่ ม ใน
ภายหลัง เพราะสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะหการใชจายงบประมาณอยางรอบดาน ควรมีการตั้งงบประมาณใหสอดคลองกับการเบิกจายจริง
๒.โครงการ/กิจ กรรมที่ไดตั้ง งบประมาณในเทศบัญ ญัติแลว ควรเรงรัดดำเนินโครงการ/
กิจกรรมใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณนั้นๆ ยกเวนแตมีเหตุผลสำคัญ
๓.โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอยางตอเนื่องเปนประจำทุกปงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกตางไปจากเดิมบาง โดยเนนประโยชนของชุมชนเปนสำคัญ
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๔.ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเปนไปไดในเรื่องของความ
พรอมดานพื้นที่ ประโยชนที่คาดวา จะไดรับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ ม และสถานะทางการเงิน
การคลังของทอ งถิ่น เปนสำคัญ ทั้ง นี้เพื่อประโยชนในการขอรับการสนับ สนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ภายนอก
๕.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลกะทูน ใหมากขึ้น
ทั้งกอนการดำเนินโครงการ ระหวางดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการทำแผนและโครงการของเทศบาลตำบลกะทูน
รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู ตรวจสอบการดำเนินโครงการใหมากขึ้น
๖.ควรมีการสำรวจขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลกะทูน และมีฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน เพื่อ
สามารถใชประกอบเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชน เพื่อนำไปสูแนวทางการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหาเปนไปอยางรวดเร็ว
๗.ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดำเนินโครงการใหประชาชนรับทราบอยา ง
ทั่วถึงดวยวิธีการตางๆ ที่สามารถเขาถึงประชาชน ชุมชน ใหไดรับขอมูลขาวสารมากที่สุด
๘.ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให
ครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วทั่วถึง
9.ควรดำเนินงานตามแผนงานใหครบถวนทุกยุทธศาสตรที่กำหนดไว
10.ยุทธศาสตรไมตอบสนองตอวิสัยทัศน
11.การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติควรมีความครอบคลุมทั้งดานสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม
12.ควรนำแผนพัฒนาทองถิ่นมาเปนกรอบในการดำเนินงานของเทศบาล
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สวนที่ 1
บทนำ
1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกัน มี
จุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ
ติ ดตามและประเมิน ผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชด วยกันอยางเหมาะสม จะช ว ยให
(ผูบริหารทองถิ่นพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจาง และสมาชิกสภาทองถิ่น) (อื่นๆ ถามี) สามารถ
กำกับ ดู แ ล ทบทวน และพัฒ นางาน พั ฒ นาทอ งถิ ่น ตามแผนงาน โครงการไดอ ย างมีป ระสิท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลกะทูน จึงเปนการติดตามผลที่ให
ความสำคัญ ดังนี้
1.ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบล กะ
ทูน หรือกิจกรรมตางๆ ที่ดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกำหนดไวหรือไมรวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน
2.ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลกะทูน ตรวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไวหรือไมอยางไร
3.ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มี
ปญหาอุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น และขั้นตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุด
แข็งนี้ และเมื ่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได
ดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น ตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวน
ไดเสียในเทศบาลตำบลพนางตุง ใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลกะทูนโดยการติดตาม
และประเมินผล ซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมาย
ประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง
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2.วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไป
แลววาสิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมิ นผล
แผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนด
เปนวัตถุประสงคไดดังนี้
1.เพื่อเปนเครื่องมือ ในการบริหารราชการท องถิ่น ของเทศบาลตำบลกะทูน ซึ่ง จะช ว ย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2.เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพ
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกำหนดไว
3.เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนของเทศบาลตำบลกะทูน
4.เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตำบลกะทูน
5.เพื่อสรางความรับผิดชอบของ (ผูบริหารทองถิ่น/ปลัด/ผูบริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลตำบลกะทูน) ที่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตางๆ เปนไปอยา งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในตำบล กะ
ทูนหรือสังคมสวนรวมมากที่สุด
6.เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564
3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และแก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที ่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบั บ ที ่ 3) พ.ศ.2561 ข อ 29 กำหนดวา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ
ตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (4)
แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1.การดำเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจำนวน 10 คน ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4) หัวหนาสวนการบริหารที่คดั เลือกกันเอง จำนวน 2 คน
5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 1 คน
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลกะทูน ต อง
ดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
1.ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลตำบลกะทูน
2.ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นต อ
(ผูบริหารทองถิ่น) เพื่อดำเนินการตอไป
2.การกำหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลกะทูน
ได
กำหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลกะทูน ดังนี้
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
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น
2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กำหนดไว
แตละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การ
เขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแ กนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลายๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลกะทูน
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลกะทูน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปน
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดว ยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จ ะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค แ ละ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกะทูนตอผูบริหารทองถิ่น
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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
ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ

รายงานผล

ประเมินผล

ทองถิ่น

เสนอ

ทองถิ่น

เสนอ

สภาทองถิ่น

ธันวาคม

เสนอ

ผูบริหาร

ผูบริหาร

คณะกรรมการ

ผูบริหาร

พัฒนาของ

เสนอ

ทองถิ่น

อปท.
ประกาศผลการติดตามและประเมินผล

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

แผนพัฒนาใหประชาชนในตำบลกะทูน
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับ
แตวั น รายงานผลและเสนอความเห็ น
ดั ง กลาวและตองป ดประกาศไว เปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน

4.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation
tools for local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกะทูน ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิดสรางไวเพื่อ
ใชในการติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปน
ต น และหรื อ โดยการสร า งเครื ่ อ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ ่ น ได แ ก แบบสอบถาม
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(Questionnaires) แบบสัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหนาที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลกะทูน รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นรวมทั้งเกณฑ
มาตรฐาน แบบตางๆ ที่ไดกำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว จึงนำเครื่องมือการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บขอมูล
วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป
1.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลกะทูน กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทอ งถิ่นของเทศบาลตำบล
กะทูน อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามประเมินผลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ ่ง ได จากการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาต อ
(ผูบริหารทองถิ่น) ภายในกำหนดเวลา เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ไดกำหนดขึ้นมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลตำบลกะทูน
1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) กำหนดทรั พ ยากรสำหรับ การดำเนิน การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู
จริงในเทศบาลตำบลกะทูนมาปฏิบัติงาน
1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เปนโครงการในรอบ 5 ป วัดไดจ ากชอ งปงบประมาณและที่ผ า นมา โครงการที่ตอเนื่อ งจาก
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
กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปน ที่
จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมของเทศบาลตำบลกะทูน ทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอพิปูน และจังหวัดนครศรีธรรมราชดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่น
แบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน
2.ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลกะทูน กำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบี ย บในการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิธ ี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล
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2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได
2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบัน ทึก หรื อทะเบีย นที่ผ ูรั บ ผิ ด ชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record)
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้น ที่
จากผูมีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลกะทูน ขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรมความ
ตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได
3.กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
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 หมูที่ 4 (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจำป (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาล
ตาง ๆ (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน
3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยวหรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณและ
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตองไม
เครงครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลกะทูน ใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลกะทูน มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสั งเกต (1) การสังเกตแบบมีสว นรวม
(Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรว มกับ
ประชาชาชนในหมูบ านหรือตัว บุคคล ชุมชน มีกิจ กรรมรว มกัน (2)การสังเกตแบบไมม ีสว นรวม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตำบลกะทูน
3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่ห มายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับ รู
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในตำบลกะทูน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกะทูน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไวเปนหลักฐาน
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3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค
คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลตำบลกะทูน
5.ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตางๆระหวาง
ดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตางๆ
แยกเปนหัวขอได ดังนี้
1.ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตางๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2.ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตางๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถิ ่น และ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา 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.กระตุนใหผูป ฏิบ ัติงานและผูเกี่ ยวของกับ การพัฒ นาทองถิ่น การจัดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
6.การวินิจฉัย สั่งการ ผูบ ริห ารทอ งถิ่น ปลัด/ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝา ยตางๆของ
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.25612565) ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลกะทูน ที่กำหนดยุทธศาสตร และแนวทางการ
พัฒนาของเทศบาลตำบลกะทูน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อ การพัฒนาในอนาคต
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดินยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพิปูน และแผนชุมชนตำบลกะทูน
แผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตำบลกะทูน มีรายละเอียด ดังนี้
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) วิสัยทัศน
“โครงสรางพื้นฐานครอบคลุมทั้งตำบล สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น พัฒนาดาน
สาธารณสุขการศึกษา ยึดหลักบริหารตามหลักธรรมาภิบาล”
การวางแผน
เทศบาลตำบลกะทูน ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนใน
พื้นที่ กอนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 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 จำนวนเงิน 52,037,028.90 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
การพัฒนาดานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม

โครงการ
15
1
1
7
6
30
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การกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา
39,475,663.00
9,470,000.00
41,500.00
743,270.40
2,528,358.50
52,258,791.90

โครงการ
15
1
1
7
6
30

การเบิกจายงบประมาณ
39,362,000.00
9,470,000.00
41,500.00
743,270.40
2,420,258.50
52,037,028.90
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รายละเอียดโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ชื่อโครงการตามแผน
โครงการจางเหมาเก็บขยะมูลฝอย เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-033 สายซอยรวมสุข หมูที่ 4
โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-005 สายหลุมหิน หมูที่ 1
โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-004 สายคลองใหญ บานหวยชอง หมูที่ 8
โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-006 สายหวยหมื่นสี หมูที่ 8
โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-002 สายเขานา - ปลายเภอ หมูที่ 7
โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-013 สายหนองไทร 1
โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-012 สายหวยแกนจันทร บานหวยกลาง หมูที่ 7
โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-009 สายหวยทรายขาว 6 บานหวยทราย หมูที่ 5
โครงการขุดลอกคลองกะทูน บานหวยกลาง หมูที่ 7
โครงการขุดลอกหวยหมื่นสี หมูที่ 7
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งบประมาณ ลงนามสัญญา
372,000
372,000

เบิกจาย
372,000

คงเหลือ
0

499,900

499,900

499,900

0

330,800

330,800

330,800

0

9,958,000

5,137,800

5,137,800

4,820,200

9,745,000

5,251,000

5,251,000

4,494,000

1,060,000

1,660,000

1,650,000

5,000

1,660,000

1,660,000

1,650,000

10,000

1,364,000

1,364,000

1,359,000

5,000

1,753,000

1,753,000

1,743,000

10,000

9,900,000

9,900,000

9,880,000

20,000

9,900,000

9,900,000

9,880,000

20,000
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12

16

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

17
18

การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

19
20

การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข
การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

21

การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

22
23
24

การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข
การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข
การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

25
26

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ดับที่
13
14
15

โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง หมูที่ 4

488,725

488,725

488,700

25

ชื่อโครงการตามแผน
โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่ มชนิดชองเดียว สายอาวอีเดื่อ
หมูที่ 1
โครงการกอสรางระบบประปา ชุมชนบานเขาตก หมูที่ 6

งบตาม
ลงนามสัญญา
159,238
159,238

เบิกจาย
138,800

คงเหลือ
20,438

499,600

499,600

490,500

9,100

โครงการกอสรางระบบประปา ชุมชนบานปาคา หมูที่ 7

499,600

499,600

490,500

9,100

9,470,000

9,470,000

9,470,000

0

47,700.00
13,300.00

41,500.00
4,656.80

41,500.00
4,656.80

6,200.00
8,643.20

324,000.00 324,000.00
96,000.00 96,000.00

0
0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนาแหลงทองเที่ยวหมูที่ 1 และหมูที่
7
กอสรางหอกระจายขาวประจำชุมชนบานกะทูนเหนือ
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาลตางๆ
โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการจางเหมารักษาความปลอดภัยทรัพยสินและสถานทีร่ าชการ
ของสำนักงาน ทต.กะทูน
อุดหนุน ทต.พิปูน จัดตั้งศูนยปฏิบตั ิการรวมใจในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข
โครงการจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานดานสื่อสาร
ประชาสัมพันธ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
โครงการจางเหมาทำความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตำบลกะทูน
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324,000.00
96,000.00
25,000.00

25,000.00

25,000.00

0

66,240.00
160,000.00
109,000.00

65,613.60 65,613.60
120,000.00 120,000.00
108,000.00 108,000.00

626.4
40,000.00
1,000.00

92,310.00
432,000.00

92,258.50 92,258.50
432,000.00 432,000.00

51.5
0
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โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่
๒๑๘

480,000.00

ลำดับที่
28
29
30

ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ชื่อโครงการตามแผน
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานหวยกลาง
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนางเอื้อย
โครงการปรับปรุงโครงหลังคาอาคารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวดั โพ
ธาราม (หลังเกา)

งบตาม
ลงนามสัญญา
เบิกจาย
คงเหลือ
452,000.00 452,000.00 452,000.00
0.00
312,000.00 303,000.00 303,000.00
9,000.00
777,100.00 777,100.00 669,000.00 108,000.00
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472,000.00 472,000.00

8,000.00
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป 2564
เทศบาลตำบลกะทูน พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร

1.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว
3.การพัฒนาดานการเมืองการ
บริหาร
4.การพัฒนาดานสังคมและ
สาธารณสุข
5.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
6.การพัฒนาดานดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม

แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจาย

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

88

407,365,000.00

15

39,475,663.00

15

39,475,663.00

15

39,362,000.00

16

22,040,000.00

1

9,470,000.00

1

9,470,000.00

1

9,470,000.00

18

3,077,400.00

1

41,500.00

1

41,500.00

1

41,500.00

55

6,983,000.00

7

743,270.40

7

743,270.40

7

743,270.40

27

9,767,900.00

6

2,528,358.50

6

2,528,358.50

6

2,420,258.50

10

1,430,000.00

-

-

-

-

-

-

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) ยุทธศาสตรการพัฒ นาดา นโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูป โภคและสาธารณู ป การ
เทศบาลตำบลกะทูน มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดแกยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 3 การสราง
ความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ซึ่งกำหนดใหเทศบาลตำบลกะทูน ดำเนินการในเรื่อง
โครงสรางพื้นฐานครอบคลุมทั้งตำบล สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น พัฒนาดานสาธารณสุขการศึกษา
ยึดหลักบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองพัฒนาปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรทั้งทุนมนุษย โครงสราง
พื ้น ฐาน การพัฒ นาวิท ยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ย ั่งยืน ซึ่งสอดคลองกัน กั บ
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 ที่มีความหลากหลายของรูปแบบการทองเที่ยว
เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารของเทศบาลตำบลกะทูน มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดแกยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งกำหนดใหเทศบาลตำบลพนางตุง ดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรมรวมทั้งประชาชนมีสวนรวม
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส
(E-Government) การปรับโครงสรางการบริหารงานทองถิ่นใหเอื้อตอการกระจายอำนาจที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหประเทศไทยปราศจากการคอรรัปชั่น 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) ยุทธศาสตรการพัฒ นาด า นสั งคมและสาธารณสุข ของเทศบาลตำบลกะทู น มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดแกยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ซึ่งกำหนดใหเทศบาลตำบลกะทูน ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาคนทุกชวงวัยเพื่อใหคนไทยเปนคนดี คน
เกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุที่จะมีสัดสวนสูงขึ้นในสังคมสูง
วัย ทั้งการสรางงานที่เหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสราง
สภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอสังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคน เพื่อเปนฐานการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกำลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูที่สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การปองกันและควบคุมปจจัยทางสังคมที่
กำหนดสุขภาพเพี่อสรางสุขภาวะที่ดี การสรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมทั้งเสริมสรางบทบาทของ
สถาบัน ทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสัง คม ซึ่งสอดคลอ งกัน กั บ
เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) ที่
กำหนดเปาประสงครวมที่ 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 ยุทธศาสตรช าติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ซึ่งกำหนดใหเทศบาลตำบลกะทูน พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลตำบลกะทูน
มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดแกยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 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 เปนภาพรวมหรือองครวมดังนี้
1) เทศบาลตำบลกะทูน ไดกำหนดวิสัยทัศนไววาเทศบาลตำบลกะทูน โครงสราง
พื้นฐานครอบคลุมทั้งตำบล สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น พัฒนาดานสาธารณสุข ซึ่งวิสัยทัศน
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการมุงมั่นในการพัฒนาทองถิ่น ในดานตางๆ เชน
-ดานการศึกษา เห็นไดจากการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม โดยกำหนดโครงการพัฒนาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 27 โครงการ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา และพบวามีจำนวน 6 โครงการ ที่ไดดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว หรือคิด
เปนรอยละ 22.22 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
-ดา นสาธารณสุข เห็น ไดจ ากการกำหนดยุทธศาสตร ก ารพัฒนาดานสัง คมและ
สาธารณสุข โดยกำหนดโครงการพัฒนาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 55 โครงการ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข และพบวามีจำนวน 7 โครงการ ที่ไดดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว หรือคิด
เปนรอยละ 12.73 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
-ดานบริการชุมชนและสังคม เห็นไดจากการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาด าน
การเมืองการบริหาร โดยกำหนดโครงการพัฒนาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 18 โครงการ ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน และพบวามีจำนวน 1 โครงการ ที่ไดดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว หรือคิดเปนรอยละ 5.56 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
-ดานบริหารงานทั่วไป เห็นไดจากการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว โดยกำหนดโครงการพัฒนาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 16 โครงการ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง และพบวามีจำนวน 1 โครงการ ที่ไดดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
หรือคิดเปนรอยละ 6.25 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
-ดา นอุตสาหกรรมและการโยธา เห็นไดจ ากการกำหนดยุทธศาสตรก ารพั ฒ นา
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 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เปนดังนี้
ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

1
2
3

ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลกะทูน
3.2 ยุทธศาสตรของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
20
20
60
10
10
10
5
5
5
5
5
5
100

คะแนน
ที่ได
18.50
17.16
53.0
8.83
9.0
9.16
4.50
4.60
4.60
4.16
3.75
4
88.66

รอยละของ
คะแนนเต็ม
92.50
85.80
88.33
8.33
90.00
91.16
90.00
92.00
92.00
83.20
75.00
80.00
88.66

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

รอยละของ
คะแนน
เต็ม

ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข อ มู ล สภาพทั ่ว ไปและข อมู ล พื ้ น ฐาน
ของเทศบาลตำบลพนางตุง

20

1.1 ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้ง
ของหมู  บ  า น/ชุ ม ชน/ตำบล ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ด า นการเมื อ ง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และชวงอายุและจำนวนประชากร
ฯลฯ
1.3 ขอ มู ล เกี่ ย วกับ สภาพทางสัง คม เชน
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ
1.4 ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน
การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา
โทรศัพท ฯลฯ
1.5 ขอ มูล เกี่ ย วกั บ ระบบเศรษฐกิจ เชน
การเกษตร การประมง การปศุ ส ัต ว การ
บริ ก าร การท อ งเที ่ย ว อุต สาหกรรม การ
พาณิ ช ย / กลุ  ม อาชี พ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ำ)
1.6 ข อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษา
ถิ่ น สิน ค า พื ้น เมื อ งและของที่ ร ะลึก ฯลฯ
และอื่น ๆ
1.7 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน
น้ำปาไมภูเขาคุณภาพของทรัพยากร
ธรรมชาติ ฯลฯ
1.8 การสำรวจและจัดเก็บ ขอมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชข อมูล
จปฐ.

3

3.0

100

2

2.0

100

2

2.0

100

2

2.0

2.0

2

1.83

91.50

2

2.0

100

2

2.0

100

2

1.60

80

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๔ เทศบาลตำบลกะทูน

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

หนา 24

ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได

รอยละของ
คะแนน
เต็ม

1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทำ
ร ว มตั ด สิ น ใจ ร ว มตรวจสอบ ร ว มรั บ
ประโยชน ร ว มแก ป  ญ หา ปรึ ก ษาหารื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับการ
พัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ของเทศบาล
ตำบลพนางตุง

3

2.0

66.67

รวม

20

18.50

92.50

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได

รอยละของ
คะแนน
เต็ม

ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

2

การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ

20

2.1 การวิ เ คราะห ท ี ่ ค รอบคลุ ม ความ
เชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาของชื ่ อ องค ก ร
ปกครองส ว นท องถิ ่ น ในเขตจ ั ง ห วั ด
ยุ ท ธศาสตร ข องเทศบาลตำบลพนางตุ ง
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความ
เชื ่ อ มโยงแผนยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
และ Thailand 4.0
2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผัง
เมื อ งเฉพาะและการบังคับ ใช ผลของการ
บังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนา
ทองถิ่น
2.3 การวิ เ คราะห ท างสั ง คม เช น ด า น
แรงงาน การศึ ก ษา สาธารณสุ ข ความ
ยากจน อาชญากรรม ป ญ หายาเสพติ ด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น เปนตน

5

4

80.00

3

1.83

61.00

3

3

100
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ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได

รอยละของ
คะแนน
เต็ม

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดาน
รายไดค รัว เรื อ น การส งเสริม อาชีพ กลุ ม
อาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความ
เปนอยูทั่วไป เปนตน
2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว
ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการ
หรื อ สิ ่ง ที่ เกิ ดขึ ้ น การประดิ ษ ฐ ที่ มี ผ ลต อ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
2.6 ผลการวิเคราะหศ ักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พั ฒนาในอนาคตของท องถิ ่ น ด วยเทคนิ ค
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงาน
ได แ ก S-Strength (จุ ด แข็ ง ) W-Weakness
(จุ ด อ อ น) O-Opportunity (โอกาส) และ TThreat (อุปสรรค)

3

2.83

94.33

3

2.66

88.67

3

2.83

94.33

รวม

20

17.15

93.33

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
จากประเมินในดานของการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพนั้น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนของเทศบาลตำบลกะทูน ไดมีขอเสนอแนะในเรื่องของการวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง
ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวั ด
ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลกะทูน นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20
ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น การวิเคราะหทางสังคม
เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุม
อาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป การวิเคราะห
สิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) WWeakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) ซึ่งการวิเคราะหดังกลาวจะตองมีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกัน และสามารถนำขอมูลดังกลาวมาประกอบการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตองและเปนรูปธรรม
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1.4 ยุทธศาสตร
ลำดับ
3

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได

ยุทธศาสตร

60

58

3.1 ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลพนางตุง
สอดคล อ งกั บ สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง
กั บยุทธศาสตร ของเทศบาลตำบลพนางตุง
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และThailand 4.0
3.2 ยุ ทธศาสตรข ององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล อ งและเชื ่ อ มโยงกั บ สภาพสั ง คม
เศรษฐกิ จ สิ ่ ง แวดล อ มของท อ งถิ ่ น และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ และ
Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผน ดิน
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ
20 ป และ Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศนวิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพทีเ่ ทศบาลตำบลพนางตุง ตองการ
จะเป น หรื อ บรรลุ ถ ึ งอนาคตอย า งชัด เจน
สอดคล อ งกั บ โอกาสและศั ก ยภาพที ่ เ ปน
ลั กษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลพนางตุง
และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น
3.5 กลยุทธ
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที ่ ต  อ งทำตามอำนาจหน า ที ่ ข องเทศบาล
ตำบลพนางตุง จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน
หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
เป า ประสงคข องแตล ะประเด็ นกลยุ ท ธ มี
ความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่
จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

10

8.83

10

9.00

10

9.16

5

4.50

5

4.60

5

4.60

รอยละของ
คะแนน
เต็ม
89.23
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ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาล
ตำบลพนางตุง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ ่ ง หรือ แผนงานที ่เ กิด จากเปา ประสงค
ตั ว ชี้ ว ั ด ค า เป า หมาย กลยุท ธ จุด ยื นทาง
ยุท ธศาสตรแ ละยุ ทธศาสตรข องเทศบาล
ตำบลพนางตุง ที่มีความชัดเจน นำไปสูการ
จัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนา
ทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว
3.9 ความเชื ่ อ มโยงของยุ ท ธศาสตร ใ น
ภาพรวม
ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนา
ท อ งถิ ่ น ที ่ เ กิ ด ผลผลิต /โครงการจากแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand
4.0 แผนพั ฒ นาภาค/แผนพั ฒ นากลุ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจั ง หวั ด และยุ ท ธศาสตร ข องเทศบาล
ตำบลพนางตุง

5

4.16

5

3.75

5

4

รวม

60

53

รอยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

88.33

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร
จากประเมินในดานของยุทธศาสตรนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนของเทศบาล
ตำบลกะทูน ไมมีขอเสนอแนะ
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
2.1 สรุปผลการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตำบลกะทูน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เปนดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5

คะแนน
เต็ม
การสรุปสถานการณการพัฒนา
10
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
10
โครงการพัฒนา ประกอบดวย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5
5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง
5
งบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5
5.5 เป า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ) มี ค วามสอดคล อ งกั บ
5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5
5.8 โครงการแก ไ ขป ญ หาความยากจนหรื อ การเสริ ม สร า งให
5
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล อ งกั บ เป า หมาย (ผลผลิ ตของ
5
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
5
ผลที่คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค
5
รวมคะแนน
100
ประเด็นพิจารณา

คะแนน
ที่ได
8.60
8.58
7.75
8.16
49.71
4.25
4.58
4.25

รอยละของ
คะแนนเต็ม
90
80
80
75
82.85
85
91.60
85

4.00
4.00

80
80

3.91
4.58
3.83

78.20
91.10
76.60

3.91

78.20

4.16
4.08

83.20
81.16

4.16
82.80

83.20
82.80

พบวาประเด็นหลักในการพัฒนาทั้งสามประเด็นหลักไดแก การสรุปสถานการณการพัฒนา การ
ประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ เมื่อมีการคิดคำนวณหาคารอยละแลวมีคา ไมนอยกวารอยละ 75 ที่เปนเชนนั้นเนื่องจากการสรุป
สถานการณการพัฒนา การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ มีขอมูลที่คอนขางสมบูรณครบถวน และสามารถชี้ใหเห็นถึงการพัฒนา
ของเทศบาลตำบลกะทูนที่ตอบสนองความตองการของประชาชน โดยสรุปจากการประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ และความ
สอดคลองของแผนงาน ยุทธศาสตร โครงการ
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2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา
รายละเอียดการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตำบลกะทูนในแตละประเด็นเปนดังนี้
ลำดับ
1

ประเด็นพิจารณา
การสรุปสถานการณการพัฒนา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได

รอยละของ
คะแนน
เต็ม

10

8.60

86

10

8.60

86

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรของ
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห

SWOT Analysis/ Demand ( Demand
Analysis)/GlobalDemandและ Trend
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ
การพั ฒนา อย างน อยต องประกอบด วยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

รวม

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณการพัฒนา
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบตั ิในเชิงปริมาณ
ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

2

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ
2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อ
นำมาใช ว ัด ผลในเชิ งปริมาณ เชน การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมาย
เอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ไดกำหนดไวเ ทา ไหร จำนวนที่ไมสามารถ
ดำเนิ น การได ม ี จ ำนวนเท า ไหร สามารถ
อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) ของการพั ฒ นาท อ งถิ ่ น ตาม
อำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว
2.2 วิ เ คราะห ผ ลกระทบ/สิ ่ ง ที ่ ก ระทบ
(Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิง
ปริมาณ (Quantitative)

รวม

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได

รอยละของ
คะแนน
เต็ม

10

8.58

85.80

10

8.58

85.80
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สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
1.ไมสามารถประเมินโครงการตามแผนพัฒนาในป 2564 ไดทั้งหมด
2.ควรกำหนดระยะเวลาของโครงการใหสอดคลองกับระยะเวลาในแผนพัฒนา
2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบตั ิในเชิงคุณภาพ
ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

3

การประเมิ น ผลการนำแผนพั ฒ นา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคตาง ๆ
มาใชเพื่อวั ดวาภารกิจ โครงการ กิจ กรรม
งานตาง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรง
ตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม ประชาชน
พึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดำเนิ น การต า ง ๆ มี ส ภาพหรื อ ลั ก ษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงคหรือไม
ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการที่
บรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายของ
แผนการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการตามที ่ ไ ด รั บ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
3.2 วิ เ คราะห ผ ลกระทบ/สิ ่ ง ที ่ ก ระทบ
(Impact) โครงการที ่ ด ำเนิ น การในเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
10

10

7.75

8.16

รอยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

77.50

81.60

สรุป ความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
1.ควรเพิ่มประเด็นการประเมินผลเชิงคุณภาพ
2.ควรรายงานผลการใชจายงบประมาณจริงของแตละโครงการดวย
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2.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
ลำดับ
4

ประเด็นพิจารณา
แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
10

8.60

รอยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

86

4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดาน
ตาง ๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
เทศบาลตำบลกะทูนในมิติตาง ๆ จนนำไปสู
การจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช
SWOT Analysis Demand Demand
Analysis GlobalDemand Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับชื่อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่
ติดตอกัน
4.2 วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตาง ๆ ที่
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหล งน้ ำ) (Local Sufficiency
Economy Plan : LSEP)

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
1.ควรนำผลการวิเคราะห SWOT ไปเปนตัวกำหนดแผนงานโครงการใหชัดเจน และใหสอดคลองกับผลการ
วิเคราะห จะไดโครงการที่จำเปนตองทำและมีโอกาสประสบความสำเร็จในการแกไขปญหาหรือการพัฒนา
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ลำดับ
5

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได

รอยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

โครงการพัฒนา

60

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลกะ
ทูนและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุ
ตามวิ ส ั ย ทั ศน ข องเทศบาลตำบลกะทู นที่
กำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื ่ องใดเรื่ องหนึ่ ง อานแลวเข าใจไดว า จะ
พัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กำหนดวั ต ถุ ป ระสงค ส อดคล อ งกั บ
โครงการมี ว ั ต ถุ ป ระสงค ช ั ด เจน (clear
objective) โครงการตองกำหนดวัตถุประสงค
สอดคล อ งกั บ ความเป น มาของโครงการ
สอดคล องกั บหลั กการและเหตุผล วิธ ีการ
ดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเป นไปได ช ั ด เจน มี ล ั ก ษณะเฉพาะ
เจาะจง
5.3 เปา หมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตองสภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปน
ทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน
สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบ ายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใคร
คื อ กลุ  ม เป า หมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไป
ว า ใครคื อ กลุ  ม เป า หมายหลั ก ใครคื อ
กลุมเปาหมายรอง
5.4 โครงการมี ค วามสอดคล อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โครงการสอดคลอง
ก ั บ ( 1 ) คว า ม ม ั ่ 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 เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

5

4.5

90

บางโครงการเปนภารกิจงาน
ประจำ

5

4.5

90

วัตถุประสงคบางโครงการไม
ชัดเจน ไมสามารถวัดได

5

4.5

90

1.เปาหมายเชิงคุณภาพยัง
ประเมินไมไดและเปาหมาย
เชิงปริมาณไมมตี ัวเลข
ปริมาณ
2.ไมกำหนดเปาหมายเชิง
กลุมเปาหมาย (บุคคล)

5

3.5

70
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ลำดับ

ประเด็นพิจารณา
5.5 เปา หมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห งชาติโครงการมีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 โดย (1) ยึ ดหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579
(5) ยึดหลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล
สั มฤทธิ ์ อย างจริงจั งใน 5 ป ท ี ่ ต  อยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปาน
กลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคม
สูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ ำทางสั งคม (4) การรองรั บการเชื ่ อมโยง
ภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่ งแวดลอม (6) การบริหารราชการ
แผนดินที่มีประสิทธิภาพ
5 .6 โครงการมี ความสอดคล  อ ง กั บ
Thailand 4.0 โครงการมี ล ั ก ษณะหรื อ
สอดคล อ งกั บ การปรั บ เปลี ่ ย นโครงสร า ง
เศรษฐกิ จ ไปสู  Value–Based Economy
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำ
นอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิต
สิ นคา โภคภัณ ฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิ ด สร า งสรรค และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น
รวมถึ ง โครงการที ่ เ ติ มเต็ ม ด ว ยวิท ยาการ
รวมถึ ง โครงการที่ เ ติ ม เต็ ม ดวยวิ ท ยาการ
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอ
ยอดความไดเปรี ย บเชิง เปรีย บเทีย บ เชน
ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
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ประเด็นพิจารณา
5.7 โครงการสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร
จั ง หวั ด โครงการพั ฒ นาท อ งถิ ่ น มี ค วาม
สอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ ไดกำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวน
หนึ ่ ง ออกจากกั น ได นอกจากนี ้ โ ครงการ
พัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือ
เดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได
กำหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนภายใต หลักประชารัฐเปนโครงการที่
ดำเนิ นการภายใต พ ื ้ นฐานความพอเพี ย งที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ
เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการ
ที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลั กษณะที่ จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)
(LSEP)
5.9 งบประมาณ มี ค วามสอดคล อ งกั บ
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึง
หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ
ได แก (1) ความประหยั ด (Economy) (2)
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) (4) ความ
ย ุ ต ิ ธรรม (Equity) (5) ความโปร  งใส
(Transparency)
สอดคล องกั บ โครงการถู ก ต องตามหลั ก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคา
กลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได ในเชิ ง ประจั ก ษ
มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ ำ
กวารอยละหาของการนำไปตั้งงบประมาณ
รายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม
หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ
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ประเด็นพิจารณา
5.11 มี ก ารกำหนดตั ว ชี ้ ว ั ด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวา
จะไดรับมี ก ารกำหนดดั ช นี ชี้ วั ด ผลงาน
(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
ว ั ด ไ ด  (measurable) ใ ช  บ อ ก
ประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) ใช บ อก
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ (efficiency) ได เช น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การ
กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่
สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ)
5.12 ผลที่ คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงคผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นได
จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ ่งสอดคลองกับ วัตถุประสงคที่ตั้งไว การ
ได ผ ลหรื อ ผลที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จะต อ งเท า กั บ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (1) มี
ความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดำเนิน งานตามโครงการ (2) วั ดและ
ประเมิ น ผลระดั บ ของความสำเร็ จ ได (3)
ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความ
เปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได

รวม
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1.ตัวชี้วัดยังไมตอบสนอง
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา
1.ควรปรับกระบวนการของการจัดทำแผนงานโครงการ
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สวนที่ 4
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
1.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต
การจั ด ทำแผนพั ฒ นาท อ งถิ ่ น เพื ่ อ ให ส อดคล อ งตามแนวทางของกรอบแผนพั ฒ นา
จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช และการใชขอมูลพื้นฐานอื่นๆ เขามามีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่นนั้น จะตองดำเนินการใหสอดคลองกับกรอบแนวทางการพัฒนาของหนวยงานดังกลาวขางตน ตลอดจน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองกำหนดประเด็นหลัก นโยบายของการพัฒนาของผูบริห ารทองถิ่น และ
องคป ระกอบอื่น ๆ ของหนวยงานใหส อดคลอ งกั บ แผนยุ ทธศาสตรช าติ 20 ป แนวนโยบายของรั ฐ บาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมภาค อีกทางหนึ่งดวย สำหรับการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นที่ผานมามีผลกระทบที่อาจทำใหแผนพัฒนาทองถิ่นนั้นไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
เท าที่ควร ซึ่งอาจเปนสวนหนึ่งที่ทำใหไมสามารถบริห ารจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของงานหรื อ
โครงการได อีกทั้งอาจไมเชื่อมโยงกิจ กรรมหรือโครงการนำไปบรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ า ย
ประจำปได อันจะทำใหผูบริหารทองถิ่นไมสามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมไดและไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งดวย ซึ่งสวนหนึ่งมีองคประกอบ
ดังตอไปนี้
๑. การขาดขอมูลที่เชื่อถือได ในการวางแผนจำเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ เพื่อนำมาพิจารณากำหนด
จุดมุงหมายและกิจกรรมตาง ๆ ที่จะดำเนินงาน แตถาขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุมทำงานไดขอมูลที่มาจาก
แหลงที่เชื่อถือไมได จะทำใหการวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นขอมูลนับวาเปนปจจัยสำคัญในการกำหนด
แผนงานเปนอยางยิ่งการวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบริหารมีแนวโนมที่จะทำงานในเชิงรับ
มากกวาเชิงรุก เขาจะไมสามารถทำการวางแผนที่ดีไดเลย ฉะนั้นผูวางแผนจะตองเปนบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม
และเปนคนที่มีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมินและติดตามแผนที่วางไวไดอยาง
เหมาะสมและเขาใจการดำเนินงานตามแผนอยางถูกตอง
๒. การวางแผนเปนกระบวนการที่ตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การวางแผนอาจจะทำใหการ
ปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวาถาเราไมใชเวลาในการวางแผนอยางพอเพียงแลว แผนที่
กำหนดขึ้นอาจจะเปนแผนที่ใชไมได จึงกลาวไดวาการวางแผนเกี่ยวของกับการใชเวลาและคาใชจายในการ
รวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น ถาการจัดการไมจัดงบประมาณ
คาใชจายอยางเพียงพอในการวางแผน ไมยอมใชเวลาใหพอเพียงคิดเพียงวาเสียเวลาสิ้นเปลืองแลวผลของแผน
ทีจ่ ะออกมาดีนั้น ยอมเปนไปไมได
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3. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจำกัดมาจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดเพราะ
ปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทำนายและคาดการณ ซึ่งสิ่งเหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็อาจทำ
ใหการดำเนินงานตามแผนประสบปญหายุงยากไดหลักการพื้นฐานในการวางแผน
1.2 ขอสังเกต
จากผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น และไดวิเคราะหผลการพัฒนาในการ
จัดทำแผนพัฒนานั้น มีขอสังเกตตางๆ ซึ่งสามารถสรุปไดวาการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น มีประโยชนตอ
เทศบาลตำบลกะทูน เนื่องจากแผนพัฒนาทองถิ่นจะเปนเครื่องมือที่จะชวยใหเทศบาลตำบลกะทูน ไดพิจารณา
แกไขปญหาตางๆ อยางรอบคอบและใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดำเนินงานตาง ๆ ที่อาจมี
ความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเปนอุป สรรคตอกัน เพื่อใหเทศบาลตำบลกะทูนนำมา
ตั ดสิน ใจในการกำหนดแนวทางการดำเนิ นงานและใช ท รั พ ยากรการบริ ห ารของเทศบาลตำบลกะทู น
ใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด และประชาชนไดรับประโยชนอยางทั่วถึง โดยใช
ทรัพยากรทางการบริการอยางเต็มที่
1.3 ขอเสนอแนะ
จากการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามารถสรุปขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหไดขอมูลที่มีความครบถวนและถูกตองนำมาจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นแลว มีดังนี้
๑) การกำหนดประเด็นปญหาที่มาจากประชาชนและมีการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ
๒) การรับฟงความคิดเห็นเปนตัวชี้ถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ประชาชน
๓) มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหาเปนตัวชี้วัดถึงความพรอมในการแกปญหาใหกับประชาชน
ที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งเปดกวางใหสาธารณชนไดรับทราบและมีสวนรวมในการตรวจสอบ
๔) ความรวดเร็วในการแกปญหาเปนตัวชี้วัดการตอบสนองในการแกไขปญหา การใหความสำคัญและ
การกำหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไมละเลยเพิกเฉยตอปญหาจากมาตรการที่
ผูบริหารนำโครงการมาใชตลอดชวงระยะเวลาของการดำเนินโครงการและความสอดคลองกับปญหาหลัก
๕) ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัวชี้วัดถึงความตองการของ
ประชาชนในการแกไขปญหาที่ประสบอยู อาทิ คำรองเรียน ขอรองทุกข ใหแกไขปญหาเพื่อสนองตอบ
ประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการที่ไมไดรับผลประโยชนจากการดำเนินโครงการ หรือไดรับความเสียหาย
จากการดำเนินโครงการซึ่งจะเปนตัวชี้วัดความสอดคลองในการดำเนินโครงการและสนองตอบตอความตองการ
ของประชากรเปาหมาย
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1.4 ผลสรุปภาพรวม
ในการจัด ทำแผนพัฒ นาท อ งถิ่ น ขององค ก รปกครองส ว นทอ งถิ ่น ก็ เ พื ่ อ ใชเ ป น เครื ่อ งมื อ ในการ
พัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความตองการ
พัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงิ น สะสม โดยจะต อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่น เปนการติดตามผลการนำยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อยางไร ซึ่งสามารถวัดผลได
ทั้งเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ การดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาตามแผนพั ฒนา
ทองถิ่น จำนวน 214 โครงการ สามารแยกตามแผนงานได งบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 450,663,300
บาท งบประมาณที่ดำเนินการจริง 52,037,028.90 บาท คิดเปนรอยละ 11.55 ของงบประมาณ
ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ การพัฒนาเสนทางคมนาคมทำใหมี
ระบบการคมนาคมที่ส ะดวกไดมาตรฐาน การกอสรางและปรับ ปรุง ถนน ขยายเขตไฟฟา สาธารณะ ทำให
ประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น การสงเสริมการศึกษา ในการพัฒนาดานการศึกษาในเขต
เทศบาลตำบล กะทูน เด็กไดรับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กกอนเกณฑและเด็กนักเรียนทุกคนไดรับอาหาร
ที่เพียงพอ มีสุขภาพและพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะสงผลใหชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรูได
เทาทันและปรับตัวไดภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน การสงเสริมอาชีพ เชน
การอบรมอาชีพ การสงเสริมครัวเรือนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหประชาชนสามารถ
นำความรูที่ไดมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพโดยปฏิบัติอยูบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาดานสาธารณะสุข ในการพัฒนาดานสาธารณสุขมีการสงเสริมการออกกำลังกายของประชาชน การให
ความรูเกี่ยวกับสุขภาพ การปองกันโรคที่จ ะเกิด ขึ้นกับประชาชน ผลที่ไดจากการพัฒนาดังกลาวนั ้น ทำให
ประชาชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง มีชีวิตความเปนอยูที่ถูกสุขลักษณะหางไกลโรค การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประชาชนไดรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยตาง ๆ ทำใหสามารถบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนในเบื้องตนของประชาชนได การสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นมีการสงเสริม
สนับสนุน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมอันดีที่สืบทอดกันมาอยางอยางนาน
มีการสงเสริมดานสวัสดิการสังคม ใหแกคนชรา ผูยากไร ผูปวยเอดส ทำใหบุคคลดังกลาวไดรับการดูแล
มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการสงเสริมการเขามามีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถิ่นเชน การมีสวนรวมของประชาชนในการเสนอปญหา ความตองการของประชาชนในชุมชน
เพื่อใหเทศบาลสามารถแกไขปญหาไดอยางตรงจุด
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ภาคผนวก
คำสั่งเทศบาลตำบลกะทูน ที่ ๒๘๕/256๔
เรื่อง คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน 256๔
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