คํานํา
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑2 ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 และใหใชความตอไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นตอ ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายใน สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ” ไดกําหนดใหมีการดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสว นทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิ น
แผนพั ฒ นามี ห น า ที่ ดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง
คณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป
ดังนั้น เพื่อใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นาเทศบาลตํา บลชุมโค จึง ไดดํา เนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตํา บล ชุ ม โค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการ
ติดตามใหนายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชน
อยางยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค
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สวนที่ 1
บทนํา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก ไ ขเพิ่ ม เติม ถึ ง ฉบั บ ที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผล
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมี
อํ านาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสว นใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุ คคล
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่จัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงาน
ไดตามเปาหมายที่วางไว จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดว ยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ
(๑) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(๒) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร
(๓) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
(๔) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน และ
(๕) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได
ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการ
ดําเนิ นงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข
ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่อใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของ
วิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่
ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน
(cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ
การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

หนา 1

ของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และ
การเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบ
ติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงาน
ระดั บสูงกวา เปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ
อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็น
ไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมี
ระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทํารายงานการติดตามประจํา
ไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ทําการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การ
ประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากการ
ประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการ
ประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปน
ตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนด
ไว ห รือไม อี กทั้ง การติดตามและประเมินผลยัง เป นการตรวจสอบดูว ามีค วามสอดคลอ งกับ การใชท รัพยากร
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถ
นําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการ
ตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม
ดัง นั้ น แล ว การติ ด ตามและประเมิ น ผลจึ ง เปน กลไกในการตรวจสอบการทํ า งานขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวา การพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด จะ
ดําเนิ นการตอหรือยุติโ ครงการตา งๆ เปนกลไกของการขับ เคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในท องถิ่น
เพราะวาการดําเนินการใดๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมือ่ มีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว
แลวและที่ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจาก
การติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชน
ในทองถิ่นลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน ซึ่งประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามป
จากเหตุ ผ ลดัง กล า ว เทศบาลตํ า บลชุม โค จึ ง ต อ งการดํ า เนิน การติด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
ขอ ๑2 ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน “(๓) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ”
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ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค เปนไปดวยความ
ถูกต องตามระเบีย บดัง กลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค จึ งได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเปนการประเมิน
ทั้งแผนงาน นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทาง
ที่ถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม สนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนหรือผูที่มีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต
เปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพื่อใหทราบวาผลที่เกิดขึ้นถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร
เป น การติด ตามและประเมิน ผลยุทธศาสตรก ารพั ฒนา แผนพั ฒนาสามป ว า เปน ไปตามความต องการของ
ประชาชนในทองถิ่นหรือไม นโยบายสาธารณะที่กําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชน
หรือการประชาคมทองถิ่นไดดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลอง
กับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของทองถิ่นหรือไม การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments
or contexts) การประเมินปจ จัยนํา เขา หรือทรัพยากรที่ใชโ ครงการ (input) การติดตามและประเมิ น ผล
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs)
การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถิ่นนําไปเปนเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิด
ความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทาง
สั ง คม องคก รเอกชน หนว ยงานราชการที่มีห นา ที่ กํา กับ ดูแลหนว ยงานราชการอื่นๆ และที่สําคัญ ที่สุดคื อ
ผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง
2.ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมาย ไม
เหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมิ นผล
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น ขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถิ่น (อื่น ๆ ถามี) สามารถกํากับดู แล
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลชุมโคจึงเปนการติดตามผลที่ใหความสําคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโคหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกําหนดไวหรือไม
รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

หนา 3

2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตํา บลชุม โคตรวจสอบดูวาแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม
อยางไร
3. ผลการดํา เนินงาน ตรวจสอบดูวา ไดผลตรงตามเปา หมายที่กํา หนดไว ห รือไมเ พีย งใด มีปญ หา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น และขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนด
ทิ ศทางการพั ฒ นาได อ ย า งเป น รู ป ธรรมและเกิ ดความชัด เจนที่ จ ะทํ า ให ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง (strengths) จุ ด อ อ น
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 25612564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/รองปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาพพื้นที่และ
ผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมใน
สังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนในตําบลชุมโค
บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดําเนิ นการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีขึ้นตั้งรับใหมั่น
เพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลชุมโคใหเกิดประโยชน
เพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อให
เกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยาง
เขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง
3.วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไปแลววา
สิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้
1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นของเทศบาลตําบลชุมโค ซึ่งจะชวยตอบสนองภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกําหนดไว
3. เพื่อ เปน ขอ มูล สํา หรับ เรง รัด ปรับ ปรุง แกไ ข ขอ บกพรอ งของการดํา เนิน งาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลตําบลชุมโค
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลชุมโค
5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลตําบลชุมโคที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561
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บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในตําบลชุมโคหรือสังคมสวนรวม
มากที่สุด
6. เพื่ อติด ตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัว ชี้วัด รอยละความสํา เร็จ ของปฏิบั ติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลชุมโค ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘
ดังนี้
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย

(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลชุมโค ตองดําเนินการใหการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น สี่ปโดย
การกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลตําบลชุมโค
2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถิ่นสี่ปตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่ นสี่ ป ตอ
นายกเทศมนตรีตําบลชุมโคเพื่อดําเนินการตอไป

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561
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ขั้นตอนที่ ๒ การกําหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติ ดตามแลประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ของเทศบาลตํ า บลชุม โค กํ า หนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)
2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและ
โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามีวัตถุประสงค
หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถากําหนดไวแลว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใชผล การนําผลไป
ใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการ
ติ ด ตามผลอย า งไร ซึ่ ง การศึ ก ษาดั ง กล า วอาจใช วิ ธี สั ม ภาษณ แ ละ/หรื อ สั ง เกตแล ว นํ า ผลที่ ไ ด ม ากํ า หนดเป น
วัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ
2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล
เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่งสวนใหญจะเปนแบบ
สัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดํา เนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติต ามแผนพั ฒนาทอ งถิ่น เป นการดํ า เนิ น การตามวั ตถุป ระสงค แ ละ
ขั้นตอนที่ไดกําหนดไว ซึ่งสิ่งสําคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบขั้นต่ําตามที่
กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น
2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กําหนดไว แตละ
โครงการตามตัว ชี้วัดที่กํ าหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คา รอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
เทศบาลตําบลชุมโค
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตามแบบที่
กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได
ตามความเหมาะสมของเทศบาลตําบลชุมโค ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
การติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็น ซึ่ งไดจ ากการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาของเทศบาลตํา บลชุม โค ตอ นายกเทศมนตรีเพื่อให
นายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาลตําบลชุมโคและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลชุมโค ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป
2.7 การวินิจ ฉัย สั่งการ การนํา เสนอเพื่อให เกิดการเปลี่ย นแปลง ปรับ ปรุง แกไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโคหรือผูเกี่ยวของหรือผูมีอํานาจในสํานัก กอง
ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอนายกเทศมนตรีตําบลชุมโค
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561
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ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโคมีอํานาจหนาที่ในการรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกเทศมนตรี เพื่อใหนานยกเทศมนตรี
เสนอตอสภาเทศบาลตําบลชุมโคและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอ
คณะกรรมกา
รติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผูบริหาร
ทองถิ่น

เสนอ

ผูบริหาร
ทองถิ่น

เสนอ

คณะกรรม
การพัฒนา
ของ อปท.

เสนอ

ธันวาคม

สภาทองถิ่น

เสนอ

ผูบริหาร
ทองถิ่น

ประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให
ประชาชนในตําบลชุมโคทราบ
ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ในที่ เป ดเผยภายในสิ บห า วัน
นับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไว เป น ระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวัน
ขั้นตอนที่ ๔ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโคใชในการเก็บขอ มูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่นไดคิด สรา งไวเพื่อใชในการติดตามและ
ประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
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สัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจหนาที่
ภารกิจของเทศบาลตําบลชุมโครวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นรวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ ที่ไดกําหนดขึ้น
หรือการนําไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชใน
การปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลชุมโคกําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลชุมโค
อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผานมาทุก
ครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต อ
นายกเทศมนตรีภายในตุลาคม เพื่อใหนายกเทศมนตรีเสนอสภาเทศบาลตําบลชุมโคภายในระยะเวลาที่กําหนด
1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ไดกําหนดขึ้นมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลชุมโค
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยูจริงในเทศาล
ตําบลชุมโคมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก าวหน า (Progress) กรอบของความกา วหนา แผนงาน โครงการตา ง ๆ จะวั ด จาก
รายการที่เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจากปงบประมาณที่
ผานมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลชุมโคซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ
ขนาด ความจุ พื้นที่ จํานวน ระยะเวลา เปนตน
1.6 ประสิท ธิผล (Effectiveness) เปน ผลที่ได จ ากประสิท ธิภ าพทํา ให เกิดผลลัพธ และผลผลิ ต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน
กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนที่จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมของเทศบาลตําบลชุมโคทั้งในระดับหมูบานและระดับตําบล และอาจรวมถึงอําเภอปะทิว
และจังหวัดชุมพร ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่นแบบองครวมของจังหวัด
เดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลชุมโคกําหนดระเบียบ
วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องคประกอบใหญ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล
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2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได
2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต(observe)
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่จ ากผูมีสว นเกี่ยวขอ ง
เจาหนาที่ บุคลากรของเทศบาลตําบลชุมโคเปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได
3. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลชุมโคกําหนดเครื่องมือที่
ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด
จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เชน การ
ทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต เสนหนองตะกู หมูที่ 7 (จะใชการ
ทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจํา ป (จะใชก ารทดสอบและการวัด
อยางไร)โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน
3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยื นยั นวา ผูมีสว นเกี่ย วขอ ง ผูไดรั บ ผลกระทบมีความเกี่ย วขอ งและไดรับผลกระทบในระดับ ใด โดยทั่ ว ไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal
interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง
ไมเครงครัดใน
ขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ชุมโคใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลชุมโคมีการบันทึกการสังเกต
แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation)
เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล
ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง
(Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสีย
ในเทศบาลตําบลชุมโค
3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจํา เปน ความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลชุมโคคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโคจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชน
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ในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย
กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลชุมโค
ขั้นตอนที่ 4 ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนินโครงการ
รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอได ดังนี้
1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ข อบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต
3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ ที่
จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ
5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ
มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ขอมูลให
เปนปจจุบันเสมอ
6. การวิ นิจฉัย สั่ งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู บริ หารระดั บสํ านั ก/กอง/ฝายต าง ๆ ของ
เทศบาลตําบลชุมโคสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไข
และปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได
7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลชุมโคแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ มีความ
สอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลตําบลชุมโคเกิดความสําเร็จ
ตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลชุมโค
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สวนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
1.

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค เปนแผนยุทธศาสตรที่กําหนดระยะเวลา 4
ป พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลชุมโค ที่กําหนดยุทธศาสตร และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดชุมพร อําเภอปะทิว และแผนชุมชนตําบลชุมโค
1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค มีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน เศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ และการ
ทองเที่ยว สูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การเมือง การบริหาร และการพัฒนา
บุคลากร
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย
2) เปาประสงค ประกอบดวย
1. การคมนาคมสะดวก และปลอดภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและ
ทั่วถึง
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเขมแข็ง มีภูมิคมุ กัน ภายในตําบลมีความสงบ
เรียบรอยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประชานไดรับการใหบริการสาธารณสุขภายในเขตตําบลอยางทั่วถึง
สุขภาพแข็งแรงลดการเจ็บปวย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาการศึกษา สงเสริมและสืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
4. ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา
5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดการใชประโยชนอยางคุมคาและมี
ความสมดุลทางนิเวศ
6. การทองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งปวดลอมใหยั่งยืน ควบคูกับ
การดํารงอยูอยางสมดุลระหวางมนุษยและสิ่งปวดลอม
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7. การมีสวนรวมในการพัฒนา การบริหารจัดการใหมีความโปรงใส การบริการ สะดวก
บุคลากรมีศักยภาพ
3) เปาหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย
1. การบริการดานโครงสรางพื้นฐานอยางเพียงพอและมีคุณภาพไดมาตรฐาน
2. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพ มีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได
3. เด็ก เยาวชน ไดรับการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา อยางเปนระบบและอยางตอเนื่อง
4. ประชาชนมีสวนรวมในการบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
5. ประชาชนทุกคนมีจิตสํานึกและตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และลด
อัตราการทําลายทรัพยากรธรรมชาติฯ
6.ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีจํานวนลดลง
7. กลุมอาชีพไดรับการฝกอบรมใหมีความรู เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ พัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
8. กลุมอาชีพมีความรูและใชเทคนิคการเรียนรูและทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนา และ
กลุมมีรายไดเพิ่มขึ้น
9.ปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว สวนสาธารณที่สามารถใหบริการได ไดรับการพัฒนา
10. มีนักทองเที่ยวและประชาชนเพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้น ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
11. บุคลากรขององคกรและทองถิ่นไดรับกรฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในดานตางๆ
12.บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความรูในการปฏิบัติงาน บริหารงานบุคคล ในองคกรมีประสิทธิภาพ
13. บุคลากรขององคกรทองถิ่นมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานในดานตางๆมีการพัฒนา
ระบบการบริหารงานและการใหบริการประชาชน
14.บุคลากรของทองถิ่นมีศกั ยภาพและมีความรูในการปฏิบัติงาน
15. มีไฟฟาสองสวางในหมูบานครบทุกจุด
16. มีการติดตอสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
17. ประชาชนในเขตตําบลปลอดยาเสพติดอยางถาวร รอยละ 90 และมีความรูในเรื่อง การปองกัน
แกไขปญหายาเสพติด
18. ประชาชนปลอดยาเสพติดและมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นและมีความรูในการปองกัน ควบคุมผูติดยาเสพติด
19.ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ชุมชนเขมแข็ง
4)แนวทางการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งกอสราง
2. ปรับปรุง/ซอมแซม สาธารณูปโภคและสิ่งกอสราง
3. พัฒนาบํารุงรักษา/กอสรางและจัดหาแหลงน้ํา
4. จัดการซอมแซมบํารุงรักษาแหลงน้ํา
5. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารและสิ่งกอสรางอื่น
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ
การสงเสริมอาชีพ และการทองเที่ยว สูประชาคมอาเซียน

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

7. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมสวัสดิการสังคม (สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูยากไร
และประชาชนทั่วไป)
2.สงเสริมงานดานสาธารณสุข (สนับสนุนงานสาธารณสุขและการ
ปองกันโรคระบาด, โรคติดตอ , โรคไมติดตอ และปองกันโรคระบาดใน
คนและสัตว
3. สงเสริมและพัฒนากลุมสตรี เยาวชน
4. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
1. การพัฒนาดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
2. สงเสริมและสืบทอด จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมฯ ศาสนาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
1. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การปองกัน สงวน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีการใช
ประโยชนอยางสมดุล
3. รณรงคใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการ
ปองกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
4. สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
1. พัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพและคุณภาพ
2. สงเสริมกลยุทธดานการตลาดและการใหบริการดานทองเที่ยว
3. สงเสริมการทองเที่ยว
4. กลยุทธพัฒนาความปลอดภัยดานการทองเที่ยว
5. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว
6. กลยุทธการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว
7.สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
8.พัฒนาและสงเสริมเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร
1. สนับสนุนกระบวนการประชาสังคมฯ
2. เพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลฯ
3. การใหบริการประชาชน
4. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
5. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช
1. การสงเสริมประชาธิปไตย พัฒนาประชาธิปไตย จัดทําระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
2. การรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมประนอมขอพิพาท
และชวยเหลือทางดานกฎหมาย
3. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดการสูญเสียจากสาธารณ
ภัย
4. การรักษาความสงบเรียบรอย
5. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน/บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความ
สงบเรียบรอย/สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย
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กลยุทธ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(1)พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งกอสรางภายในตําบล
(2)ปรับปรุงและซอมแซมสาธารณูปโภคและสิ่งกอสราง
(3)พัฒนา บํารุงรักษา กอสรางและจัดหาแหลงน้ํา
(4) จัดการซอมแซมบํารุงรักษาแหลงน้ํา
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพ
(1) สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(2) พัฒนาชุมชนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
(3) พัฒ นาบทบาทและคุณ ภาพชีวิ ต ของเด็ ก เยาวชน สตรี ผูสูง อายุ ผูพิก าร ผูด อ ยโอกาส
ประชาชน และพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น
(4) สงเสริมสวัสดิการสังคม
(5) พัฒนาศักยภาพดานการสาธารณสุข
(6) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนดานสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
(1) การพัฒนาดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
(2) สงเสริมและสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น
(3) สงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(2) ปองกัน สงวน อนุรักษ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีการใชประโยชนอยางสมดุล
(3) สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ และการทองเที่ยว สูประชาคมอาเซียน
(1) สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มอาชีพและรายไดใหกับชุมชนในระดับรากหญา
(2) พัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพและคุณภาพ
(3) การสงเสริมกลยุทธดานการตลาดและใหบริการดานการทองเที่ยว
(4) สงเสริมการทองเที่ยว
(5) กลยุทธพัฒนาความปลอดภัยดานการทองเที่ยว
(6) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว
(7)กลยุทธการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว
(8) สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
(9) พัฒนาและสงเสริมเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
(1) สงเสริมวิถีทางประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
(2) พัฒนาการบริหารงานของเทศบาล และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(3) การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
(4) เพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน
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7. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
(1) การสงเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(2) เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน/บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบรอย
(3) สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย
วิสัยทัศน
เทศบาลตําบลชุมโค ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ ซึ่งเปน
จุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถิ่น
ในอนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังที่
จะใหเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“มุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การเกษตร สาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อนอมนําสู
อาเซียน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล”
1.2 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
1.2.1 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 (เฉพาะป พ.ศ.2561)
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค
ยุทธศาสตร

การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

แนวทางการ
พัฒนา
1. พัฒนาสาธารณูปโภค
และสิ่งกอสราง
2. ปรับปรุง/ซอมแซม
สาธารณูปโภคและ
สิ่งกอสราง
3. พัฒนาบํารุงรักษา/
กอสรางและจัดหาแหลง
น้ํา
4. จัดการซอมแซม
บํารุงรักษาแหลงน้ํา
5. กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซมอาคารและ
สิง่ กอสรางอื่น
1. สงเสริมสวัสดิการสังคม
(สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส ผูยากไร และ
ประชาชนทั่วไป)
2.สงเสริมงานดาน
สาธารณสุข (สนับสนุนงาน
สาธารณสุขและการ
ปองกันโรคระบาด,
โรคติดตอ , โรคไมติดตอ
และปองกันโรคระบาดใน
คนและสัตว
3. สงเสริมและพัฒนากลุม
สตรี เยาวชน
4. สงเสริมการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5.สงเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

ดําเนินการจริง
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

125

188,600,130

27

34,137,700

34

105,653,000

10

690,000

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

หนา 15

ยุทธศาสตร

แนวทางการ
พัฒนา

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

ดําเนินการจริง
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
การพัฒนา
ทรัพยากร
ธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

1. การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ
2. สงเสริมและสืบ
ทอด จารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมฯ
ศาสนาและภูมิปญญา
ทองถิ่น

30

22,657,544

11

6,433,716

1. สงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2. การปองกัน สงวน
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให
มีการใชประโยชนอยาง
สมดุล
3. รณรงคใหประชาชน
เกิดความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางในการ
ปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยูอยางจํากัดใหเกิด
ประโยชนสงู สุด
4. สงเสริมการใช
พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก

13

780,000

8

100,000

การพัฒนา
เศรษฐกิจ การ
สงเสริมอาชีพ
และการ
ทองเที่ยว

1. พัฒนาฟนฟูแหลง
ทองเที่ยวใหมีศกั ยภาพ
และคุณภาพ
2. สงเสริมกลยุทธดาน
การตลาดและการ
ใหบริการดานทองเที่ยว
3. สงเสริมการทองเที่ยว
4. กลยุทธพฒ
ั นาความ
ปลอดภัยดานการ
ทองเที่ยว
5. พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกในแหลงทองเที่ยว
6. กลยุทธการพัฒนา
ระบบขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อการ
ทองเที่ยว
7.สงเสริมและเพิ่มทักษะ
อาชีพของครัวเรือนและ
กลุมอาชีพ
8.พัฒนาและสงเสริม
เพื่อเพิม่ มูลคาผลิตภัณฑ
ชุมชนอยางครบวงจร

9

100,530,000

1

200,000
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ยุทธศาสตร

การพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร

การพัฒนา การ
จัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
และการรักษา
ความสงบ
ภายใน

แนวทางการ
พัฒนา
1. สนับสนุน
กระบวนการประชา
สังคมฯ
2. เพิ่มชองทางใน
การรับรูขอมูลฯ
3. การใหบริการ
ประชาชน
4. สงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
5. พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช
1. การสงเสริม
ประชาธิปไตย
พัฒนาประชาธิปไตย
จัดทําระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
2. การรักษาความ
ยุติธรรมและ
กระบวนการ
ยุติธรรมประนอมขอ
พิพาทและชวยเหลือ
ทางดานกฎหมาย
3. การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เพื่อลดการสูญเสีย
จากสาธารณภัย
4. การรักษาความ
สงบเรียบรอย
5. การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติด
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปองกัน/บรรเทา
สาธารณภัย และ
รักษาความสงบ
เรียบรอย/สงเสริม
การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

ดําเนินการจริง
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

23

2,688,000

7

565,000

12

4,155,000

5

280,000
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1.2.2 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 (เฉพาะป พ.ศ.2562)
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค
ยุทธศาสตร

การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

แนวทางการ
พัฒนา
1. พัฒนา
สาธารณูปโภคและ
สิ่งกอสราง
2. ปรับปรุง/ซอมแซม
สาธารณูปโภคและ
สิ่งกอสราง
3. พัฒนาบํารุงรักษา/
กอสรางและจัดหา
แหลงน้ํา
4. จัดการซอมแซม
บํารุงรักษาแหลงน้ํา
5. กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซมอาคารและ
สิ่งกอสรางอื่น
1. สงเสริมสวัสดิการ
สังคม (สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูดอยโอกาส
ผูยากไร และ
ประชาชนทั่วไป)
2.สงเสริมงานดาน
สาธารณสุข
(สนับสนุนงาน
สาธารณสุขและการ
ปองกันโรคระบาด,
โรคติดตอ , โรคไม
ติดตอ และปองกัน
โรคระบาดในคนและ
สัตว
3. สงเสริมและพัฒนา
กลุมสตรี เยาวชน
4. สงเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5.สงเสริมศักยภาพ
และขีดความสามารถ
การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

122

167,371,000

36

106,809,250

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

ดําเนินการจริง
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

หนา 18

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

1. การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ
2. สงเสริมและสืบทอด
จารีตประเพณี ศิลป
วัฒนธรรมฯ ศาสนาและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

26

19,775,544

1. สงเสริมการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. การปองกัน สงวน
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีการ
ใชประโยชนอยางสมดุล
3. รณรงคใหประชาชนเกิด
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวทางในการปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุด
4. สงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก
1. พัฒนาฟนฟูแหลง
ทองเที่ยวใหมีศักยภาพและ
คุณภาพ
2. สงเสริมกลยุทธดาน
การตลาดและการ
ใหบริการดานทองเที่ยว
3. สงเสริมการทองเที่ยว
4. กลยุทธพัฒนาความ
ปลอดภัยดานการทองเที่ยว
5. พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกในแหลงทองเที่ยว
6. กลยุทธการพัฒนาระบบ
ขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
การทองเที่ยว
7.สงเสริมและเพิ่มทักษะ
อาชีพของครัวเรือนและ
กลุมอาชีพ
8.พัฒนาและสงเสริมเพื่อ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชน
อยางครบวงจร

6

290,000

8

100,880,000

การพัฒนา
เศรษฐกิจ การ
สงเสริมอาชีพ
และการ
ทองเที่ยว

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

ดําเนินการจริง
จํานวนโครงการ จํานวนเงิน

หนา 19

ยุทธศาสตร

การพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร

การพัฒนา การ
จัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
และการรักษา
ความสงบ
ภายใน

แนวทางการ
พัฒนา
1. สนับสนุน
กระบวนการประชา
สังคมฯ
2. เพิ่มชองทางใน
การรับรูขอมูลฯ
3. การใหบริการ
ประชาชน
4. สงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
5. พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช
1. การสงเสริม
ประชาธิปไตย
พัฒนาประชาธิปไตย
จัดทําระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
2. การรักษาความ
ยุติธรรมและ
กระบวนการ
ยุติธรรมประนอมขอ
พิพาทและชวยเหลือ
ทางดานกฎหมาย
3. การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เพือ่ ลดการสูญเสีย
จากสาธารณภัย
4. การรักษาความ
สงบเรียบรอย
5. การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติด
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปองกัน/บรรเทา
สาธารณภัย และ
รักษาความสงบ
เรียบรอย/สงเสริม
การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

22

3,158,000

12

4,155,000

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

ดําเนินการจริง
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

หนา 20

1.2.3 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 (เฉพาะป พ.ศ.2563)
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค
ยุทธศาสตร

แนวทางการ
พัฒนา

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

1. พัฒนา
สาธารณูปโภคและ
สิ่งกอสราง
2. ปรับปรุง/
ซอมแซม
สาธารณูปโภคและ
สิ่งกอสราง
3. พัฒนา
บํารุงรักษา/กอสราง
และจัดหาแหลงน้ํา
4. จัดการซอมแซม
บํารุงรักษาแหลงน้ํา
5. กอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารและ
สิ่งกอสรางอื่น

115

140,587,000

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

1. สงเสริมสวัสดิการ
สังคม (สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูดอยโอกาส
ผูยากไร และ
ประชาชนทั่วไป)
2.สงเสริมงานดาน
สาธารณสุข
(สนับสนุนงาน
สาธารณสุขและการ
ปองกันโรคระบาด,
โรคติดตอ , โรคไม
ติดตอ และปองกัน
โรคระบาดในคนและ
สัตว
3. สงเสริมและพัฒนา
กลุมสตรี เยาวชน
4. สงเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5.สงเสริมศักยภาพ
และขีดความสามารถ
การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

33

105,242,000

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

ดําเนินการจริง
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

หนา 21

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวนโครงการ จํานวนเงิน

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

1. การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ
2. สงเสริมและสืบทอด
จารีตประเพณี ศิลป
วัฒนธรรมฯ ศาสนาและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

24

19,622,544

1. สงเสริมการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. การปองกัน สงวน
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีการ
ใชประโยชนอยางสมดุล
3. รณรงคใหประชาชนเกิด
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวทางในการปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุด
4. สงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก
1. พัฒนาฟนฟูแหลง
ทองเที่ยวใหมีศกั ยภาพและ
คุณภาพ
2. สงเสริมกลยุทธดาน
การตลาดและการใหบริการ
ดานทองเที่ยว
3. สงเสริมการทองเที่ยว
4. กลยุทธพฒ
ั นาความ
ปลอดภัยดานการทองเที่ยว
5. พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกในแหลงทองเที่ยว
6. กลยุทธการพัฒนาระบบ
ขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
การทองเที่ยว
7.สงเสริมและเพิ่มทักษะ
อาชีพของครัวเรือนและกลุม
อาชีพ
8.พัฒนาและสงเสริมเพื่อ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชน
อยางครบวงจร

5

430,000

6

100,380,00
0

การพัฒนา
เศรษฐกิจ การ
สงเสริมอาชีพ
และการ
ทองเที่ยว

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

ดําเนินการจริง
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

หนา 22

ยุทธศาสตร

การพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร

การพัฒนา การ
จัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
และการรักษา
ความสงบ
ภายใน

แนวทางการ
พัฒนา
1. สนับสนุน
กระบวนการประชา
สังคมฯ
2. เพิ่มชองทางใน
การรับรูขอมูลฯ
3. การใหบริการ
ประชาชน
4. สงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
5. พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช
1. การสงเสริม
ประชาธิปไตย
พัฒนาประชาธิปไตย
จัดทําระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
2. การรักษาความ
ยุติธรรมและ
กระบวนการ
ยุติธรรมประนอมขอ
พิพาทและชวยเหลือ
ทางดานกฎหมาย
3. การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เพื่อลดการสูญเสีย
จากสาธารณภัย
4. การรักษาความ
สงบเรียบรอย
5. การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติด
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปองกัน/บรรเทา
สาธารณภัย และ
รักษาความสงบ
เรียบรอย/สงเสริม
การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

23

3,138,000

12

4,155,000

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ เทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

ดําเนินการจริง
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

หนา 23

1.2.4 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 (เฉพาะป พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค
ยุทธศาสตร

การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

แนวทางการ
พัฒนา
1. พัฒนา
สาธารณูปโภคและ
สิ่งกอสราง
2. ปรับปรุง/
ซอมแซม
สาธารณูปโภคและ
สิ่งกอสราง
3. พัฒนา
บํารุงรักษา/กอสราง
และจัดหาแหลงน้ํา
4. จัดการซอมแซม
บํารุงรักษาแหลงน้ํา
5. กอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารและสิ่งกอสราง
อื่น
1. สงเสริมสวัสดิการ
สังคม (สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูดอยโอกาส
ผูยากไร และ
ประชาชนทั่วไป)
2.สงเสริมงานดาน
สาธารณสุข
(สนับสนุนงาน
สาธารณสุขและการ
ปองกันโรคระบาด,
โรคติดตอ , โรคไม
ติดตอ และปองกัน
โรคระบาดในคนและ
สัตว
3. สงเสริมและ
พัฒนากลุมสตรี
เยาวชน
4. สงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5.สงเสริมศักยภาพ
และขีดความสามารถ
การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

123

70,585,610

30

101,192,000

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

ดําเนินการจริง
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

หนา 24

ยุทธศาสตร

แนวทางการ
พัฒนา

การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1. การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ
2. สงเสริมและสืบทอด
จารีตประเพณี ศิลป
วัฒนธรรมฯ ศาสนา
และภูมิปญญาทองถิ่น
1. สงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2. การปองกัน สงวน
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให
มีการใชประโยชนอยาง
สมดุล
3. รณรงคใหประชาชน
เกิดความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางในการ
ปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยูอยางจํากัดใหเกิด
ประโยชนสงู สุด
4. สงเสริมการใช
พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก

การพัฒนา
เศรษฐกิจ การ
สงเสริมอาชีพ และ
การทองเที่ยว

1. พัฒนาฟนฟูแหลง
ทองเที่ยวใหมีศกั ยภาพ
และคุณภาพ
2. สงเสริมกลยุทธดาน
การตลาดและการ
ใหบริการดานทองเที่ยว
3. สงเสริมการทองเที่ยว
4. กลยุทธพฒ
ั นาความ
ปลอดภัยดานการ
ทองเที่ยว
5. พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกในแหลงทองเที่ยว
6. กลยุทธการพัฒนา
ระบบขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อการ
ทองเที่ยว
7.สงเสริมและเพิ่มทักษะ
อาชีพของครัวเรือนและ
กลุมอาชีพ
8.พัฒนาและสงเสริม
เพื่อเพิม่ มูลคาผลิตภัณฑ
ชุมชนอยางครบวงจร

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
24
20,612,544

3

230,000

6

100,380,000
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ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ

หนา 25

ยุทธศาสตร

แนวทางการ
พัฒนา

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

การพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร

1. สนับสนุน
กระบวนการ
ประชาสังคมฯ
2. เพิ่มชองทาง
ในการรับรูขอมูล
ฯ
3. การใหบริการ
ประชาชน
4. สงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
5. พัฒนา
เครื่องมือ
เครื่องใช

22

2,768,000

การพัฒนา การ
จัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
และการรักษา
ความสงบ
ภายใน

1. การสงเสริม
ประชาธิปไตย พัฒนา
ประชาธิปไตย จัดทํา
ระบบขอมูลขาวสาร
เพื่อการพัฒนาชุมชน
2. การรักษาความ
ยุติธรรมและ
กระบวนการยุตธิ รรม
ประนอมขอพิพาท
และชวยเหลือ
ทางดานกฎหมาย
3. การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เพื่อลดการสูญเสีย
จากสาธารณภัย
4. การรักษาความ
สงบเรียบรอย
5. การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปองกัน/บรรเทา
สาธารณภัย และ
รักษาความสงบ
เรียบรอย/สงเสริมการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย

12

4,155,000

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

ดําเนินการจริง
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน

หนา 26

1.3 ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560
1.3.1 ปงบประมาณ พ.ศ.2558
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2558
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค ไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ –
๒๕๖๐) และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60)
เทศบาลตําบลชุมโคไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2558 ในเขตพื้นที่
โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ตลอดจน
โครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญดังตอไปนี้
ยุทธศาสตร

1.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
รวม 11 โครงการ
1
2.ยุทธศาสตร

การพัฒนาดาน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

2
3
4
5
6

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงทิพย
ม.5
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยก
สรอยทอง ม.9-วัดถ้ําเขาพลู ม.3
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง
ยาง-หูทํานบ ม.9-ม.10
กอสรางถนนลาดยางสายประชาธิปไตย ตอน
2 ม.14
กอสรางถนนลาดยางสายวิรัชฟารมหมู ม.10
กอสรางถนนลาดยางสายหมูบานพัฒนาซอย
1 (ดอนทรายเกา) ม.2
กอสรางระบบประปาหมูบาน ม.11
การขุดลอกสระน้ํา รองน้ํา ในตําบลชุมโค โดย
การสนับสนุนน้ํามันฯ
การจัดทําปายหมูบาน จํานวน 14ปาย
การซอมแซมถนนในเขตเทศบาลตําบลชุมโค
โดยการสนับสนุนน้ํามันฯ
ขยายเขตไฟฟา
ดําเนินการ 7 โครงการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ
สงเสริมการศึกษานอกสถานที่
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คาอาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย
-สังกัด สพฐ. จํานวน 1,132,040 บาท
-สังกัด ศพด. จํานวน 395,920 บาท
คาอาหารกลางวันเด็กสัดกัด ศพด.
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.(อาหารกลางวัน)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ เทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

งบประมาณทีต่ ั้ง
ไว

งบประมาณ
ที่จายจริง

1,000,000

690,000

325,000

323,000

755,000

733,148

532,000
1,193,000
763,000

-

หมายเหตุ

ไมได
ดําเนินการ

1,180,000
560,000

918,000
300,000

773,700

56,000
400,000

56,000

500,000

ไมไดดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ 4 โครงการ
135,400
ไมไดดําเนินการ
5,500

150,000
20,000
10,000
1,527,960
1,131,200
2,488,000

-

ไมได
ดําเนินการ

-

ไมได
ดําเนินการ

1,093,179.02
371,458.96
736,655
2,488,000

หนา 27

งบประมาณ
ที่จายจริง

ยุทธศาสตร

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณทีต่ ั้งไว

2.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
(ตอ)

7

อุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
-อบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม ม.7
จํานวน 15,000 บาท
-อบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม ม.13 จํานวน
20,000 บาท

35,000

8
9
10

การใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน
ควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก
ควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา
ประจําป 2558
อุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
-อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
สนับสนุนกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุและ
ศึกษาดูงานประสิทธิภาพการสรางเครือขาย
การดูแลฯ
เขารวมการแขงขันกีฬา อบจ.
จัดการแขงขันกีฬาชุมโคคัพ ครั้งที่ 28
จัดการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลชุมโค
บําบัดฟนฟูผูตดิ ยาเสพติด
ปกปองสภาบันของชาติ
พัฒนาชุมโคสูอาเซียน
ฝกอบรมสงเสริมอาชีพ
อบรมเยาวชนหางไกลยาเสพติด
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และทางทะเลชวงเทศกาลปใหม
รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และทางทะเลชวงเทศกาลสงกรานต
อบรมและศึกษาดูงานดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบรมใหความรูแกประชาชนอาชีพประมง

70,000
50,000
50,000

50,255

210,000

82,500

150,000

149,800

50,000
200,000
30,000
50,000
30,000
30,000
50,000
30,000
30,000
20,000

42,535
185,943
21,690
18,600
30,000
48,575
10,060

20,000

10,260

100,000

99,920

30,000

-

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
รวม 25 โครงการ

ดําเนินการ 18 โครงการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ เทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

หมายเหตุ

15,000

-

ไมไดดําเนินการ
โอนเพิ่ม255
ไมไดดําเนินการ

ไมไดดําเนินการ

ไมไดดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ

ไมไดดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ 7 โครงการ

หนา 28

ยุทธศาสตร

ที่

3.ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

1
2
3
4
5
6

รวม 6 โครงการ
4.ยุทธศาสตรการ
1
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
รวม 0 โครงการ
5.ยุทธศาสตรดาน
1
การพัฒนา
2
เศรษฐกิจ การ
สงเสริมอาชีพและ
3
การทองเที่ยว
4
รวม 4 โครงการ
6.ยุทธศาสตรการ
1
พัฒนาดาน
การเมือง การ
2
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร

3
4

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

การจัดงานเนื่องในวันสําคัญของทาง
ราชการ ศาสนา และพระมหากษัตริย หรือ
กิจกรรมวันเทศบาล
จัดงานประเพณีขึ้นถ้ําเขาพลู
จัดงานประเพณีลอยกระทง
จัดงานวันเขาพรรษา
จัดงานวันสงกรานต
อุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
-จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมศาสนา
อิสลาม ม.7
ดําเนินการ 6 โครงการ
-

50,000

1,720

50,000
60,000
30,000
80,000
40,000

50,000
55,920
19,800
36,420
40,000

-

ดําเนินการ 0 โครงการ
Big Cleaning Day
20,000
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของตําบล
200,000
ชุมโค
ปรับภูมิทัศนหาดแหลมแทน
30,000
ปรับภูมิทัศนหาดทุงซาง
ดําเนินการ 2
คาใชจายในการเลือกตั้ง

30,000
โครงการ

อุดหนุนราชการ
-จัดกิจกรรมรัฐพิธีตางๆใหแก อ.ปะทิว
จํานวน 5,000 บาท
-จัดกิจกรรมรัฐพิธีตางๆใหแกเทศบาล
ตําบลปะทิว จํานวน 5,000 บาท
-จัดกิจกรรมรัฐพิธีตางๆใหแกเทศบาล
ตําบลบางสน จํานวน 5,000 บาท
-อุดหนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติเสด็จใน
กรมหลวงชุมพรฯ แก อําเภอปะทิว
จํานวน 10,000 บาท
ซุมเฉลิมพระเกียรติไฟเบอรกลาส(พระบรม
ฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว)
ซุมเฉลิมพระเกียรติไฟเบอรกลาส(พระบรม
ฉายาลักษณสมเด็จพระราชินีนาถ)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

งบประมาณ
ที่จายจริง

260,000
25,000

หมายเหตุ

ไมไดดาํ เนินการ 6 โครงการ
ไมมโี ครงการ
บรรจุลงใน
เทศบัญญัติ
ไมไดดาํ เนินการ 0 โครงการ
12,128
199,240
-

ไมได
ดําเนินการ
ไมได
ดําเนินการ
ไมไดดาํ เนินการ 2 โครงการ
ไมได
ดําเนินการ
ไมได
ดําเนินการ

90,000

90,000

90,000

-

ไมได
ดําเนินการ

หนา 29

ยุทธศาสตร

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

6.
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร
และการ
พัฒนา
บุคลากร
(ตอ)

5

จัดซื้อโตะ เกาอี้หองประชุมสภา ทต.ชุม
โค
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
อุดหนุน อบต.สะพลี
-โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่กลาง
สําหรับเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางของหนวยบริหารราชการ
สวนทองถิ่น อําเภอปะทิว
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน (กองคลัง)
ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก(กอง
คลัง)
จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย
จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลือ่ น
กระจก(กองชาง)
จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ สนง. (กองชาง)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (กองชาง)
ฝกอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน
ประจําป 2558

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

รวม 15 โครงการ

7.
ยุทธศาสตร
การเตรียม
ความพรอมสู
ประชาคม
อาเซียน

1

รวม 0 โครงการ

ดําเนินการ 9

22,000
6,000
20,000

21,900
5,600

2,700
6,000

2,600
3,500

10,000
12,000

70,000
7,000

10,000
44,000
50,000

โครงการ

0

ดําเนินการ 0

งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ตั้งไว
ที่จายจริง
253,000 154,300

โอนเพิ่ม 60,000

50,000

-

ไมไดดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ

ไมมี
โครงการ
บรรจุลงใน
เทศบัญญัติ

ไมไดดําเนินการ 0 โครงการ

สรุปการใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณตางๆ
1. งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
10,698,306.98
2. งบประมาณจากเงินสะสม
7,614,500
3. งบประมาณจากเงินทุนสํารองเงินสะสม
0.00
บาท
4. งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
9,169,792
บาท
5. งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
250,000
รวมทั้งสิ้น
27,732,599
บาท
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

ไมได
ดําเนินการ

ไมไดดําเนินการ 6 โครงการ

0

โครงการ

-

หมายเหตุ

บาท
บาท
บาท
หนา 30

ตาราง สรุปการประเมินผลการดําเนินโครงการจากแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคมและคุณภาพ
ชีวิต
ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การ
สงเสริมอาชีพและการ
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตรการเตรียม
ความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน
รวม

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปน
รอยละ

งบประมาณทีต่ ั้งไว

งบประมาณ
ที่จายจริง

คิดเปน
รอยละ

11

7

63.64

6,742,000

4,315,848

64.01

26

18

70

6,612,160

5,622,330.98

85

6

6

100

310,000

203,860

65.76

0

0

0

0

0

0

4

2

50

280,000

211,368

75.49

60

900,700

394,900

44

15

9

0

0

0

0

0

0

60

41

68.33

14,764,860

10,698,306.98

72.46

สาเหตุที่ไมไดดําเนินโครงการ จํานวน 19 โครงการ มีดังตอไปนี้
1. ความไมพรอมของบุคลากรผูดําเนินการ ทักษะทางวิชาการ อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน
2. ความไมพรอมของชุมชน และพื้นที่ที่ดําเนินการ
3. ไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดเวลา
4. โครงการบางโครงการประสบปญหาดานสภาพพื้นที่
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หนา 31

การประเมินผล
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 งานวิเคราะหนโยบายและแผนไดจัดทําโครงการประเมินผลความพึง
พอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล โดยดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตเทศบาลตําบลชุมโค ในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลชุมโคในภาพรวม (ตาม
แบบ 3/2 ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
2. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชุมโค จําแนกตามยุทธศาสตร (ตาม
แบบ 3/3 ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) โดยประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 7
ดาน ของเทศบาลตําบลชุมโค ไดแก
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตใหเปนเมืองที่นาอยู
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ และการทองเที่ยว
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโคในภาพรวม (แบบ3/2)
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ไดดําเนินการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจากคณะผูนําชุมชน
ประชาชน หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตเทศบาลตําบลชุมโค จํานวน 300 ราย และใชแบบสอบถาม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เก็บขอมูลระหวางวันที่ 1-15 ตุลาคม 2558 โดยมีผูตอบแบบสอบถาม
และสงคืนกลับมา จํานวน 152 ราย
โดยผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรในภาพรวม ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจในเรื่อง
เกี่ยวกับ
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
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หนา 32

ความพึงพอใจตอผลดําเนินงานของเทศบาลตําบลชุมโคในภาพรวม
แสดงจํานวน (ความถี่)และรอยละของระดับความพึงพอใจตอผลดําเนินงานในภาพรวม
ความพึงพอใจ
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม
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พอใจมาก
จํานวน รอยละ
30
20
25
17
32
21
47
31
29
33
41
27
57
38
21
39
43

14
26
28.29

พอใจ
จํานวน รอยละ
86
57
87
58
79
52
84
56
91
60
84
56
80
53
83
91
82

55
60
53.94

ไมพอใจ
จํานวน รอยละ
36
24
40
27
41
27
21
14
32
21
27
18
15
10
48
22
27

32
15
17.77

รวม
จํานวน
152
152
152
152
152
152
152

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100

152
152
152

100
100
100
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ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชุมโค จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนา (แบบ3/3)
เพื่อเปนการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานตางๆ ของ
เทศบาล จึงไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาการตอบแบบสอบถามของประชาชน ไดคะแนนความพึงใจในการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรแตละดาน สรุปไดดงั นี้
ตาราง แสดงความพึงพอใจในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน
ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตใหเปนเมืองที่นาอยู
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ
และการทองเที่ยว
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากร
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
คาเฉลี่ยรวม

จํานวนผูตอบ
152
152
152

คะแนนเฉลี่ย
2.42
6.21
2.08

0

0

152

0.69

152

3.11

0
152

0
14.47

ผลการสํารวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตรการพัฒนา ประจําป 2558 สรุปไดวาประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลชุมโค พอใจในยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตใหเปนเมืองนาอยู มากที่สุด ซึ่ง
มีคาเฉลี่ย 6.21 ระดับรองลงมา คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร ซึ่ง
มีคาเฉลี่ย 3.11 สวนยุทธศาสตรที่ประชาชนพอใจนอยที่สุด คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริม
อาชีพ และการทองเที่ยว ซึ่งมีคา เฉลี่ย 0.69
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2559
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค ไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ –
๒๕๖๐) และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60)
เทศบาลตําบลชุมโคไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2559 ในเขตพื้นที่
โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ตลอดจน
โครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญดังตอไปนี้
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ยุทธศาสตร

ที่

1.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

1
2
3
4
5
6
7
8

รวม 8 โครงการ
1
2
3
4

2.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

5
6
7
8
9

2.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
(ตอ)

10
11
12
13
14
15

16
รวม 16 โครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิชัยอุทิศ
ม.6
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
ยาง-หูทํานบ ม.10
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมบูรณ
สุข 3 ม.4
กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สาย
ซอย 17 ม.12
กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สาย
มัสยิด-เขาบอน้ํา ม.7
กอสรางผิวจราจรแคปซีล สายซอยรวมใจ
ม.9- ม.6
กอสรางระประปาหมูบาน ม.1
กอสรางระบบประปาหมูบาน ม.8
ดําเนินการ 8 โครงการ
สงเสริม/พัฒนากลุมสินคา OTP
สงเสริม/พัฒนากลุมอาชีพนวดแผนไทย
สงเสริม/พัฒนากลุมอาชีพปูกระเบื้อง
สนับสนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุและศึกษาดู
งานดานประสิทธิภาพการสรางเครือขายการ
ดูแลและติดตามประเมินผลเบี้ยผูดวยโอกาส
ควบคุมจํานวนและปองกันโรคพิษสุนัขบา
เฝาระวัง ควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก
Big Cleaning Day
รณรงคคัดแยกขยะ
อุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
(อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนในการ
ดําเนินงานของอาสาธารณสุขประจําหมูบาน
หมูบานละ 15,000 บาท)
อบรมสมาชิกอาสาสมัครปองกันไฟปา
อบรมการจัดทําฝายชะลอน้ํา ม.2
รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ
ทางทะเลชวงเทศกาลปใหม
ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ
ทางทะเลชวงเทศกาลสงกรานต
จัดซื้ออุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

อบรมและศึกษาดูงานสมาชิก อปพร.
ดําเนินการ 12 โครงการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

งบประมาณทีต่ งั้
ไว

งบประมาณ
ที่จายจริง

413,100

413,100

928,700

กันเงิน 928,700

1,550,200

1,539,717

1,080,000

กันเงิน 1,079,000

1,080,000

1,078,000

1,389,600

กันเงิน 1,389,000

387,000
622,000
50,000
50,000
50,000
150,000

หมายเหตุ

ยังไมไดดําเนินการ

ยังไมไดดําเนินการ

ยังไมไดดําเนินการ

กันเงิน 387,000 ยังไมไดดําเนินการ
540,000
ไมไดดําเนินการ 0 โครงการ
49,125
49,820
49,614.65
149,600

10,000
50,000
50,000
20,000
210,000

0
3,910
16,990
0
75,000

ไมไดดําเนินการ

30,000
15,000
25,000

0
0
11,985

ไมไดดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ

50,000
25,000

42,265
22,365

171,164

60,400

100,000

99,800

ไมไดดําเนินการ

ไมไดดําเนินการ 4 โครงการ
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ยุทธศาสตร

3.ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ตงั้ ไว

1
2

จัดงานวันเด็กแหงชาติ
สงเสริมการศึกษานอกสถานที่

150,000
20,000

3

สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

10,000

4

อาหารเสริม(นม)
(เด็กปฐมวัยและนักเรียน สพฐ.)

1,675,202

5

อาหารกลางวันเด็กนักเรียน

1,254,400

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

แขงขันกีฬาตานยาเสพติดประจําตําบล
เขารวมการแขงขัน กีฬา อบจ.คัพ
อบรมใหความรูพิษภัยของยาเสพติด
แขงขันกีฬาชุมโคคัพ
จัดงานประเพณีวัดถ้ําเขาพลู ม.3
จัดงานประเพณีลอยกระทง
จัดงานวันเขาพรรษา
จัดงานวันสงกรานต
อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ม.7
จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของศาสนา
อิสลาม ม.7

รวม 15 โครงการ
4.ยุทธศาสตรการ
1
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
2
และสิง่ แวดลอม
3
รวม 3 โครงการ
5.ยุทธศาสตรดาน
1
การพัฒนาเศรษฐกิจ
2
การสงเสริมอาชีพ
3
และการทองเที่ยว
รวม 3 โครงการ
6.ยุทธศาสตรการ
1
พัฒนาดานการเมือง
การบริหาร และการ
2
พัฒนาบุคลากร
3
4
5
6
7
รวม 7 โครงการ
รวมทุกยุทธศาสตร

30,000
50,000
30,000
200,000
50,000
60,000
30,000
80,000
15,000
30,000

ดําเนินการ 10 โครงการ
ถนนสวยดวยมือเรา(ตามแนวทางเศรษฐกิจ
30,000
พอเพียง)
ปลูกปาชายเลน
50,000
ปลูกปาถาวร
20,000
ดําเนินการ 2 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว
30,000
อบรมใหความรูภาษาอังกฤษ
50,000
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตําบล
200,000
ชุมโค
ดําเนินการ 2 โครงการ
ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
100,000
ทรัพยสิน
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
300,000
เทศบาล
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
100,000
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
119,100
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
480,000
ปรับปรุงอาคาร อปพร.
465,400
ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
ชุมโค
ดําเนินการ 5 โครงการ
ดําเนินการ 39 โครงการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

400,000

งบประมาณ
ที่จายจริง

หมายเหตุ

123,685

ไมไดดําเนินการ
0
ไมไดดําเนินการ
0
1,493,767.
76
840,080
0
0
28,800
165,840
50,000
59,700
24,450
13,500
15,000
0

ไมไดดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ

ไมไดดําเนินการ

ไมไดดําเนินการ 5 โครงการ
29,604
ไมไดดําเนินการ
0
17,550
ไมไดดําเนินการ 1 โครงการ
ไมไดดําเนินการ
0
48,120
200,000

ไมไดดําเนินการ 1 โครงการ
ไมไดดําเนินการ
0
196,300
ไมไดดําเนินการ
0
87,740
344,359.76
ยังไมไดดําเนินการ
กันเงิน
465,400
ยังไมไดดําเนินการ
กันเงิน
400,000
ไมไดดําเนินการ 2 โครงการ
ไมไดดําเนินการ 13 โครงการ
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สรุปการใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณตางๆ
1. งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
2. งบประมาณจากเงินสะสม
3. งบประมาณจากเงินทุนสํารองเงินสะสม
4. งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5. งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
รวมทั้งสิ้น

12,589,288.17
2,582,000
0.00
บาท
4,424,644.85
1,070,800
บาท
20,666,733.02

บาท
บาท
บาท
บาท

ตาราง สรุปการประเมินผลการดําเนินโครงการจากแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคมและคุณภาพ
ชีวติ
ยุทธศาสตรดานการศึกษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การ
สงเสริมอาชีพและการ
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
รวม

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปน
รอยละ

งบประมาณทีต่ ั้งไว

งบประมาณ
ที่จายจริง

คิดเปน
รอยละ

8

8

100

8,066,900

7,355,517

91.19

16

12

75

1,196,164

629,874.65

52.66

15

10

66.67

755,000

2,814,822.76

100.00

3

3

100

100,000

47,154

47.16

3

2

66.67

280,000

248,120

88.62

100

1,964,500

1,496,799.76

76.04

80.77

12,362,564

12,592,288.17

7
52

7
42

สาเหตุที่ไมไดดาํ เนินโครงการ จํานวน 10 โครงการ มีดังตอไปนี้
1. ความไมพรอมของบุคลากรผูด ําเนินการ ทักษะทางวิชาการ อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
2. หมูบาน/ชุมชนในเขตเทศบาล มีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก
3. ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีจํานวนมาก
4. ความไมพรอมของชุมชน และพื้นที่ทดี่ ําเนินการ
5. ไมสามารถดําเนินการไดทนั ตามกําหนดเวลา
6. บุคลากรในการปฏิบตั ิงานไมเพียงพอกับงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

หนา 37

การประเมินผล
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 งานวิเคราะหนโยบายและแผนไดจัดทําโครงการประเมินผลความพึง
พอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล โดยดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตเทศบาลตําบลชุมโค ในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลชุมโคในภาพรวม (ตาม
แบบ 3/2 ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
2. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชุมโค จําแนกตามยุทธศาสตร (ตาม
แบบ 3/3 ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) โดยประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 6
ดาน ของเทศบาลตําบลชุมโค ไดแก
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตใหเปนเมืองที่นาอยู
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ และการทองเที่ยว
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโคในภาพรวม (แบบ3/2)
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ไดดําเนินการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจากคณะผูนําชุมชน
ประชาชน หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตเทศบาลตําบลชุมโค จํานวน 110 ราย และใชแบบสอบถาม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เก็บขอมูลระหวางวันที่ 1-15 ตุลาคม 2559
โดยผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรในภาพรวม ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจในเรื่อง
เกี่ยวกับ
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบสามของประชาชนไดคะแนนความพึงพอใจใน
การดําเนินการตามยุทธศาสตรในภาพรวมสรุปไดดังนี้
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ความพึงพอใจตอผลดําเนินงานของเทศบาลตําบลชุมโคในภาพรวม
แสดงจํานวน (ความถี่)และรอยละของระดับความพึงพอใจตอผลดําเนินงานในภาพรวม
ความพึงพอใจ
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม
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พอใจมาก
จํานวน รอยละ
65
59.09
52
47.28
29
26.37
37
33.64
21
19.09
27
24.55
21
19.09
18
21
27

16.37
19.09
24.55

พอใจ
จํานวน รอยละ
24
21.82
21
19.09
59
53.64
46
41.82
54
49.09
64
59.09
69
62.73
63
72
62

57.28
62.46
56.94

ไมพอใจ
จํานวน รอยละ
21
19.09
37
33.64
22
20
27
24.55
35
31.82
19
17.28
20
18.19
29
17
21

26.37
15.46
19.09

รวม
จํานวน
110
110
110
110
110
110
110

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100

110
110
110

100
100
100
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เมื่อพิจารณาการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค สรุปไดวาใน
ปงบประมาณ 2559 ประชาชนเฉลี่ยรอยละ 57 พอใจการพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโคในภารวมโดยมีสัดสวน
ในเรื่องการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม รอยละ 59 และพอใจในประโยชนที่ประชาชน
ไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม รอยละ 62 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยรวม
แตเมื่อพิจารณารวมในสวนของความพึงใจในยุทธศาสตรการพัฒนาระดับพอใจและพอใจมาก
และคิดเปนรอยละ 81.49 ซึ่งถือวาประชาชนพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตําบลชุมโคในระดับ
ปานกลาง โดยเฉพาะในเรื่องการ เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และประโยชนที่
ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
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ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชุมโค จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนา (แบบ3/3)
เพื่อเปนการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานตางๆ ของ
เทศบาล จึงไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาการตอบแบบสอบถามของประชาชน ไดคะแนนความพึงใจในการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรแตละดาน สรุปไดดงั นี้
ตาราง แสดงความพึงพอใจในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน
ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตใหเปนเมืองที่นาอยู
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ
และการทองเที่ยว
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากร
คาเฉลี่ยรวม

จํานวนผูตอบ
110
110
110

คะแนนเฉลี่ย
20.90
26.40
22.00

110

17.60

110

16.50

110

17.60

110

ผลการสํารวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตรการพัฒนา ประจําป 2558 สรุปไดวาประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลชุมโค พอใจในยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตใหเปนเมืองนาอยู มากที่สุด ซึ่ง
มีคาเฉลี่ย 26.40 ระดับรองลงมา คือยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งมีคาเฉลี่ย 22.00 สวนยุทธศาสตรที่ประชาชนพอใจนอยที่สุด คือ ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ และการทองเที่ยว ซึ่งมีคาเฉลี่ย 16.50
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ
และการทองเที่ยว สูประชาคมอาเซียน
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และ
การพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2560
ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)
ป ๒๕๖๐
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ผลการ
ผลการ
โครงการ ผลการ โครงการ ผลการ
โครงการ
โครงการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน (เปาหมา ดําเนินงา (เปาหมา ดําเนินงา
(เปาหมาย)
(เปาหมาย)
ย)
น
ย)
น
92
8
64
25
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36

14

12

4

8

2

26

9

238

62
26.05
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แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร
การพัฒนา
คําชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวภายใตแผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โดยมี
กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน
โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลชุมโค
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม
สวนที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูใน บรรจุในเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนา
บัญญัติ
สามป
(นําไปปฏิบัติ)
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
92
8
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
64
25
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
36
14
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
12
4
สิ่งแวดลอม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริม
8
2
อาชีพ และการทองเที่ยว สูประชาคมอาเซียน
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
26
9
และการพัฒนาบุคลากร
รวม
238
62

๒๕๖๐)

คิดเปนรอยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ
8.70
39.07
38.89
33.34
25
34.62
26.05

สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพัน ธ
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สิ่งที่สงมาดวย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป และ ขอ ๗
การวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลง
วั น ที่ ๒๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖ และการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ให เ ป น หน า ที่ ข อง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวนั ประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถิ่น และดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไวตามนัยหนังสือดังกลาวขางตนและเอกสารคําอธิบายแนวทาง
ปฏิบัติตามสิ่งที่สงมาดวย ๔
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(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใชเป นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาท องถิ่ น ไดตามความเหมาะสม เพื่อ
รวบรวมรายงานใหผูบริหารทราบ และเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค ไดดําเนินการวัดคุณภาพแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศใชแผนยุทธศาสตรดังกลาว โดยได
ดําเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลชุมโค ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้

การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ของเทศบาลตําบลชุมโค
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑๐
10
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
๒๕
23
๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
๖๕
61
๓.๑ วิสัยทัศน
(๕)
5
๓.๒ พันธกิจ
(๕)
5
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร
(๑๐)
10
๓.๔ เปาประสงคของแตละยุทธศาสตร
(๕)
5
๓.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร
(๑๕)
13
๓.๖ กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร
(๑5)
15
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร
(๑0)
8
รวม
๑๐๐
94
๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สิ่งที่สงมาดวย ๒ หนา ๒๐ ขอ ๔.๓ วรรค ๓ ใหใชแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ประกาศใชแผนพัฒนา
สามป (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปเพื่อความสอดคลอง
ของยุทธศาสตรและโครงการ หนา ๒๑)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค ไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและ
โครงการ ภายใน ๔๕ วัน นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาสามป โดยไดดําเนินการติดตามและประเมินผลเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลชุมโค ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและ
โครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561
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สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เพื่อสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ
๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับระยะเวลาป
(๓ ป)
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๘ มีงบประมาณที่ผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง
๕.๘ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ทุกโครงการ
๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ
๕.๑๓ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
๕.๑๔ หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔
รวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๑๐
๑๐
๑๐
๙
๑๐
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๕
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ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan(www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ประกอบกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในฐานะหนวยงานที่มีอํานาจ
หนาที่สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการบริหารกิจการบานเมือง ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน เพื่อใหการดําเนินงานมุงสูเปาหมายดังกลาว
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการ
ใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-Plan) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรภายใตแนวคิดการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยางเหมาะสม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนขอมูลในการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561
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เพื่อใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุ
เปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดังกลาว เทศบาล
ตําบลชุมโค จึงไดดาํ เนินการนําเขาขอมูลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ในระบบ e-plan และไดนําขอมูลในระบบอีแพลนดังกลาวมาใชในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้
2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2561
2.1 เดือน 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561
2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
ความเชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นาระดั บ มหภาค ประกอบด ว ย ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ของเทศบาลตําบลชุมโค มี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกสซึ่งกําหนดใหเทศบาลตําบลชุมโค ดําเนินการในเรื่อง การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งสอดคลองกัลปกับ
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ไดกําหนดเปนเปาประสงควาโครงสรางพื้นฐานและระบบโล
จิสติ กสข องกลุมจังหวัดตอการทองเที่ย วและการเกษตร ตามยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง
คมนาคมและการโลจิสติก สซึ่งเทศบาลตําบลชุมโค ไดกํา หนดใหยุทธศาสตรข องเทศบาลตําบลชุม โคสอดคลอ ง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต ของเทศบาลตําบลชุมโค มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และยุทธศาสตร
ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทีย มทางสังคม สอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
ความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ซึ่งกําหนดใหเทศบาลตําบลชุมโค ดําเนินการในเรื่อง การพัฒนาดาน
สังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคลองกัลปกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ไดกําหนดเปน
เปาประสงควาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ระบบการจัดการชุม ชนมีความเขมแข็งบนพื้นฐานปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสูเมืองสีเขียว ชุมชนเขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อยางยั่งยืน ตามยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒ นาดานสังคมและคุณภาพชีวิตซึ่งเทศบาลตําบลชุมโค ไดกําหนดใหยุทธศาสตรข องเทศบาลตําบลชุ ม โค
สอดคลองเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรา ง
พื้นฐาน
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น ของเทศบาลตําบลชุมโค มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทาง
สั งคมซึ่งกําหนดใหเทศบาลตําบลชุมโค ดํา เนินการในเรื่อง การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม จารีต
ประเพณี ซึ่งสอดคลองกัลปกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ไดกําหนดเปนเปาประสงควา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ระบบการจัดการชุมชนมีความเข็มแข็งบนฐานปรัชญาความพอเพียง ของกลุมจังหวัดตอ
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ตามยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสูเมืองสีเขียว ชุมชนเขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อยางยั่งยืน ซึ่งเทศบาลตําบลชุมโค ได
กําหนดใหยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลชุมโคสอดคลองเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ซึ่งปรากฏตาม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งกําหนดใหเทศบาลตําบลชุมโค ดําเนินการในเรื่อง ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกัลปกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ไดกําหนดเปน
เปาประสงควา เปนเมืองทองเที่ยวที่หลากหลายเติบโตบนฐานการอนุรักษ เปนแหลงทองเที่ยวระดับนานาชาติ ตาม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสูเมืองสีเขียว ชุมชนเขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อยางยั่งยืน ซึ่งเทศบาลตําบลชุมโค ได
กําหนดใหยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลชุมโคสอดคลองเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ซึ่งปรากฏตาม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การส ง เสริ ม อาชี พ และการ
ทองเที่ยว สูประชาคมอาเซียน มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 3 การ
สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและการแขงขันไดอยางยั่งยืน ซึ่งกําหนดใหเทศบาลตําบลชุมโค ดําเนินการในเรื่อง
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ และการทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกัลปกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดชุมพร
และจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ไดกําหนดเปนเปาประสงควา เปนเมืองทองเที่ยวที่หลากหลายเติบโตบนฐานการอนุรักษ
เปนแหลงทองเที่ยวระดับนานาชาติ ตามยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสูเมืองสีเขียว ชุมชนเขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อยาง
ยั่งยืน ซึ่งเทศบาลตําบลชุมโค ไดกําหนดใหยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลชุมโคสอดคลองเชื่อมโยงกันในประเด็น
ยุทธศาสตรดังกลาว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ และการ
ทองเที่ยว สูประชาคมอาเซียน
6) ยุท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาการเมื อ ง การบริห าร และการพั ฒ นาบุ ค ลากร มี ค วาม
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริม สรางและพัฒนาศักยภาพมนุษ ย
ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารจัดการในภาครัฐ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งกํา หนดให
เทศบาลตําบลชุมโค ดําเนินการในเรื่อง ดานการการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคลองกัลปกับ
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ไดกําหนดเปนเปาประสงควา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ระบบการจัดการชุมชนมีความเขมแข็งบนฐานปรัชญาความพอเพียง ตามยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสูเมืองสีเขียว
ชุมชนเขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อยางยั่งยืน ซึ่งเทศบาลตําบลชุมโค ไดกําหนดใหยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลชุมโค
สอดคลองเชื่อมโยงกัน ในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนาบุคลากร
7) ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรดานความมั่นคง สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 5 ความมั่นคง ซึ่งกําหนดใหเทศบาลตําบลชุมโค ดําเนินการในการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ซึ่งสอดคลองกัลปกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดชุมพรและจังหวัด
สุราษฎรธานี ที่ไดกําหนดเปนเปาประสงควา เปนเมืองทองเที่ยวที่หลากหลายเติบโตบนฐานการอนุรักษ เปนแหลง
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ทองเที่ยวระดับนานาชาติ ตามยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสูเมืองสีเขียว ชุมชนเขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อยางยั่งยืน ซึ่งเทศบาล
ตําบลชุมโค ไดกําหนดใหยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลชุมโคสอดคลองเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ซึ่งปรากฏ
ตามยุทธศาสตรที่ 7 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

2.1.2 ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลชุมโค
2.1.2.1 วิสัยทัศน
เทศบาลตําบลชุมโค ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ ซึ่งเปน
จุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถิ่นใน
อนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังที่จะให
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“มุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การเกษตร สาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อนอมนําสูอาเซียน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

2.1.2.2 ยุทธศาสตร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกับประชาคมทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ ได
กําหนดยุทธศาสตรของเทศบาล 7 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ
การสงเสริมอาชีพ และการทองเทีย่ ว สูประชาคม
อาเซียน

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งกอสราง
2. ปรับปรุง/ซอมแซม สาธารณูปโภคและสิ่งกอสราง
3. พัฒนาบํารุงรักษา/กอสรางและจัดหาแหลงน้ํา
4. จัดการซอมแซมบํารุงรักษาแหลงน้ํา
5. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารและสิ่งกอสรางอื่น
1. สงเสริมสวัสดิการสังคม (สตรี ผูสูงอายุ ผูพกิ าร ผูดอ ยโอกาส ผูยากไร และ
ประชาชนทั่วไป)
2.สงเสริมงานดานสาธารณสุข (สนับสนุนงานสาธารณสุขและการปองกันโรค
ระบาด, โรคติดตอ , โรคไมติดตอ และปองกันโรคระบาดในคนและสัตว
3. สงเสริมและพัฒนากลุมสตรี เยาวชน
4. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
1. การพัฒนาดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
2. สงเสริมและสืบทอด จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมฯ ศาสนาและภูมิปญญา
ทองถิ่น
1. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การปองกัน สงวน อนุรกั ษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีการใช
ประโยชนอยางสมดุล
3. รณรงคใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอ ยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
4. สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
1. พัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหมีศกั ยภาพและคุณภาพ
2. สงเสริมกลยุทธดานการตลาดและการใหบริการดานทองเที่ยว
3. สงเสริมการทองเที่ยว
4. กลยุทธพัฒนาความปลอดภัยดานการทองเที่ยว
5. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว
6. กลยุทธการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว
7.สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ

8.พัฒนาและสงเสริมเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

7. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนกระบวนการประชาสังคมฯ
2. เพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลฯ
3. การใหบริการประชาชน
4. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
5. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช
1. การสงเสริมประชาธิปไตย พัฒนาประชาธิปไตย จัดทําระบบ
ขอมูลขาวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
2. การรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมประนอมขอ
พิพาทและชวยเหลือทางดานกฎหมาย
3. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดการสูญเสียจากสา
ธารณภัย
4. การรักษาความสงบเรียบรอย
5. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน/บรรเทาสาธารณภัย และรักษา
ความสงบเรียบรอย/สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย

2.1.2.3 เปาประสงค
1. การคมนาคมสะดวก และปลอดภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน ภายในตําบลมีความสงบเรียบรอยมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประชาชนไดรับการใหบริการสาธารณสุขภายในเขตตําบลอยางทั่วถึง สุขภาพ
แข็งแรง ลดการเจ็บปวย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาการศึกษา สงเสริมและสืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4.ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา
5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดการใชประโยชนอยางคุมคาและมีความสมดุล
ทางระบบนิเวศ
6. การทองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน ควบคูกับการดํารงอยู
อยางสมดุลระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม
7.การมีสวนรวมในการพัฒนา การบริหารจัดการใหมีความโปรงใส การบริการ สะดวก บุคลากรมี
ศักยภาพ
2.1.2.4 ตัวชี้วัด
1. จํานวนถนนทีไ่ ดรบั มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2. จํานวนการขยายเขตไฟฟาทีม่ ีคุณภาพเพิ่มขึ้น
3. จํานวนการกอสรางคูคลองที่มีคุณภาพ
4. จํานวนการขยายเขตประปาทั่วถึงมีคุณภาพ
5. จํานวนการพัฒนาและดูแลรักษาแหลงน้าํ สาธารณะ
6.จํานวนกิจกรรม/โครงการดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
7.จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาการศึกษา
8. จํานวนประชาชนใหความสําคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9. จํานวนกิจกรรม/โครงการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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10.จํานวนแหลงทองเที่ยวไดรบั การพัฒนาเพิ่มขึ้น
11.จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
12.รายไดจากการทองเที่ยวเพิม่ ขึ้น
13.จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
14.รอยละของประชาชนเขารวมกิจกรรมทองถิ่น
15.จํานวนประชาชนและเยาวชนมีความรูความเขาใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
16.จํานวนการจัดอบรม การสงบุคลากรเขาอบรม และศึกษาดูงาน
17.จํานวนการบูรณาการการพัฒนากับหนวยงานที่เกีย่ วของ
18.จํานวนประชาชนที่ไดรับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
19. สนับสนุนวัสดุอุปกรณในองคกรทุกป
20. ชุมชนในเขตเทศบาลรอยละ 60 นาอยู มีความสงบ

2.1.2.5 คาเปาหมาย
1. การบริการดานโครงสรางพื้นฐานอยางเพียงพอและมีคุณภาพไดมาตรฐาน
2. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพ มีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได
3. เด็ก เยาวชน ไดรับการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา อยางเปนระบบและอยางตอเนื่อง
4. ประชาชนมีสวนรวมในการบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
5. ประชาชนทุกคนมีจิตสํานึกและตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และลด
อัตราการทําลายทรัพยากรธรรมชาติฯ
6.ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีจํานวนลดลง
7. กลุมอาชีพไดรับการฝกอบรมใหมีความรู เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ พัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
8. กลุมอาชีพมีความรูและใชเทคนิคการเรียนรูและทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนา และ
กลุมมีรายไดเพิ่มขึ้น
9.ปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว สวนสาธารณที่สามารถใหบริการได ไดรับการพัฒนา
10. มีนักทองเที่ยวและประชาชนเพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้น ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
11. บุคลากรขององคกรและทองถิ่นไดรับกรฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในดานตางๆ
12.บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความรูในการปฏิบัติงาน บริหารงานบุคคล ในองคกรมีประสิทธิภาพ
13. บุคลากรขององคกรทองถิ่นมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานในดานตางๆมีการพัฒนา
ระบบการบริหารงานและการใหบริการประชาชน
14.บุคลากรของทองถิ่นมีศกั ยภาพและมีความรูในการปฏิบัติงาน
15. มีไฟฟาสองสวางในหมูบ านครบทุกจุด
16. มีการติดตอสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
17. ประชาชนในเขตตําบลปลอดยาเสพติดอยางถาวร รอยละ 90 และมีความรูในเรื่อง การปองกัน
แกไขปญหายาเสพติด
18. ประชาชนปลอดยาเสพติดและมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นและมีความรูในการปองกัน ควบคุมผูติดยาเสพติด
19.ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ชุมชนเขมแข็ง
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2.1.2.6 กลยุทธ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(1)พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งกอสรางภายในตําบล
(2)ปรับปรุงและซอมแซมสาธารณูปโภคและสิ่งกอสราง
(3)พัฒนา บํารุงรักษา กอสรางและจัดหาแหลงน้ํา
(4) จัดการซอมแซมบํารุงรักษาแหลงน้ํา
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพ
(1) สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(2) พัฒนาชุมชนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
(3) พัฒ นาบทบาทและคุณ ภาพชีวิ ต ของเด็ ก เยาวชน สตรี ผูสูง อายุ ผูพิก าร ผูด อ ยโอกาส
ประชาชน และพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น
(4) สงเสริมสวัสดิการสังคม
(5) พัฒนาศักยภาพดานการสาธารณสุข
(6) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนดานสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
(1) การพัฒนาดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
(2) สงเสริมและสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น
(3) สงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(2) ปองกัน สงวน อนุรักษ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีการใชประโยชนอยางสมดุล
(3) สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ และการทองเที่ยว สูประชาคมอาเซียน
(1) สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มอาชีพและรายไดใหกับชุมชนในระดับรากหญา
(2) พัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพและคุณภาพ
(3) การสงเสริมกลยุทธดานการตลาดและใหบริการดานการทองเที่ยว
(4) สงเสริมการทองเที่ยว
(5) กลยุทธพัฒนาความปลอดภัยดานการทองเที่ยว
(6) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว
(7)กลยุทธการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว
(8) สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
(9) พัฒนาและสงเสริมเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
(1) สงเสริมวิถีทางประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
(2) พัฒนาการบริหารงานของเทศบาล และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(3) การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
(4) เพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน
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7. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
(1) การสงเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
(2) เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน/บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบรอย
(3) สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย

2.1.2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 ของเทศบาลตําบลชุมโค เปนการดําเนินการภายใต
สถานการณและความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่เปนไปอยาง
รวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอเทศบาลตําบลชุมโค ดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการตําบลชุมโค จะมีความ
เชื่อมโยงกันกลับแผนพัฒนาในระดับตางๆ ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเนนทั้งในดานของโครงสราง
พื้นฐาน ดานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และการการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ และการทองเที่ยว สู
ประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เนื่องจากประชาชนสวนใหญในตําบลชุมโคประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จึงมุนเนนการพัฒนาดานการเกษตร เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ บนพืน้ ฐานการบริโภคและการผลิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน พรอมยังเปนการสรางภูมิคุมกันในทองถิ่นใหเขมแข็งอีกดวย

แผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห
๖) แผนงานเคหะและชุมชน
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม

7) แผนงานบริหารงานคลัง
8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
9) แผนงานงบกลาง
10) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
11) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล
เปาประสงค

ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
จุดยืนทางยุทธศาสตร

เทศบาลตําบลชุมโค ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา“มุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การเกษตร สาธารณสุข การศึกษาและ
วัฒนธรรม เพื่อนอมนําสูอาเซียน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” ซึ่งวิสัยทัศนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการมุงมั่นในการ
พัฒนาทองถิ่นในดานโครงสรางพื้นฐาน การเกษตร สาธารณสุข และการศึกษาและวัฒนธรรม
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เห็นไดจากการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค 7 ยุทธศาสตร
1.1 ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 125 โครงการ ปรากฏในแผนงาน เคหะ
และชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และพบวาจํานวนโครงการ 27 โครงการ
ไดดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตงั้ ไว หรือคิดเปนรอยละ 21.60 ของโครงการทีด่ ําเนินการจริงทัง้ หมด
1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 34 โครงการ ปรากฏในแผนงาน สรางความ
เขมแข็งของชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห แผนงานสาธารณสุข และแผนงานเคหะและชุมชน และพบวาจํานวนโครงการ
13 โครงการ ไดดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ต้งั ไว หรือคิดเปนรอยละ 38.23 ของโครงการที่ดําเนินการ
จริงทั้งหมด
1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี จํานวน 30 โครงการ
ปรากฏในแผนงาน การศึกษา แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และแผนงานบริหารทั่วไป และพบวาจํานวน
โครงการ 9 โครงการ ไดดาํ เนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว หรือคิดเปนรอยละ 30.00 ของโครงการที่
ดําเนินการจริงทัง้ หมด
1.4 ยุทธศาตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 13 โครงการ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน และ แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน และพบวาจํานวนโครงการ 4 โครงการ ไดดําเนินการจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ต้งั ไว หรือคิดเปนรอยละ 30.77 ของโครงการที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ และการทองเที่ยว จํานวน 8 โครงการ ปรากฏใน
แผนงาน เคหะและชุมชน และ แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน และพบวาจํานวนโครงการ 4 โครงการ ไดดาํ เนินการจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว หรือคิดเปนรอยละ 50.00 ของโครงการที่ดาํ เนินการจริงทั้งหมด
1.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร จํานวน 23 โครงการ ปรากฏใน
แผนงาน บริหารทั่วไป และ แผนงานเคหะและชุมชน และพบวาจํานวนโครงการ 7 โครงการ ไดดาํ เนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงคที่ต้งั ไว หรือคิดเปนรอยละ 30.43 ของโครงการที่ดําเนินการจริงทัง้ หมด
1.7 ยุทธศาสตรการพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบภายใน จํานวน 11
โครงการ ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน และแผนงาน บริหารทัว่ ไป และพบวาจํานวนโครงการ 5 โครงการ
ไดดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ต้งั ไว หรือคิดเปนรอยละ 45.45 ของโครงการที่ดาํ เนินการจริงทัง้ หมด

2.1.5 การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
2.1.5.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนการวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการ
พัฒ นาด านต าง ๆ ของทอ งถิ่น ซึ่งทั้ งหมดเปน การวิเคราะหส ถานภาพของท องถิ่ น ในป จจุ บั น โดยใชเ ทคนิ ค SWOT
analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength-S) จุดออน (Weak-W) และปจจัยภายนอกไดแกโอกาส
(Opportunity-O) และอุปสรรค (Threat-T) เปนเครื่องมือ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง Strength
1. ระบบการบริหาร

จุดออน Weakness
1. ระบบการบริหาร

- มีการจัดโครงสรางภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ
- การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน
- การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
- มีการแบงงาน/มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ
- มีความพรอมในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลและประชาชน
ในพื้นที่
- มีสถานศึกษาตั้งแตระดับกอนวัยเรียนไปจนถึง
ระดับอุดมศึกษาหลายแหง

- กฎระเบียบขอบังคับตางๆ มีการปรับปรุงแกไขตลอดเวลา
ทําใหศกึ ษาไมทัน ขาดความชัดเจนในการดําเนินงาน
- พื้นที่รับผิดชอบมาก ทําใหการอํานวยความสะดวกดาน
โครงสรางพื้นฐานไมทั่วถึง
- ปริมาณงานมีมาก เนื่องจากไดรับการถายโอน แตไมมี
เจาหนาที่รับผิดชอบ ทําใหผลงานไมไดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เทาที่ควร
- ประชากรบางสวนยังขาดการมีสวนรวม
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จุดแข็ง Strength

จุดออน Weakness

2. ระบบขอมูล
- มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ
3. อัตรากําลัง (พนักงานเทศบาล/ลูกจาง)
- บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบตั ิหนาที่
- ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
- มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสราง
4. การเงิน/งบประมาณ
- การบริหารงบประมาณเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
5. ศักยภาพของชุมชน
- มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน เชนกลุมออมทรัพย กลุม
อาชีพ
- มีมวลชนจัดตั้งที่เขมแข็ง
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรที่หลากหลายในพื้นที่
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อตอการพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยว ทําใหมีรายไดจากการทองเที่ยวมาก

2. ระบบขอมูล
- ขาดความรูค วามชํานาญในการจัดเก็บขอมูล
3. อัตรากําลัง (พนักงานเทศบาล/ลูกจาง)
- มีบุคลากรไมเพียงพอ
- บุคลากรไดรับมอบหมายงานมากเกินไป เนื่องจากมี
การถายโอนงานเพิ่มขึ้น
4. การเงิน/งบประมาณ
- งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา
เนื่องจากการจัดเก็บภาษีไดไมเต็มที่
5. ศักยภาพของชุมชน
- กลุมมีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน เชนกลุมออมทรัพย
กลุมอาชีพ ไมเขมแข็ง

โอกาสการพัฒนาในอนาคต Opportunity
- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนสงเสริมดาน
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวติ สอดคลองกับยุทธศาสตร
ตําบล
- การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- การแกไขปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด ตาม
นโยบายของรัฐบาล
- การคมนาคม มีหลายเสนทาง ทัง้ ทางรถยนต รถไฟ และทาง
อากาศ
- นโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดและรัฐบาล
- การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนา ปลูกฝงคานิยม อยูแบบพอเพียง
ใหแกประชาชน
- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานกรณี
โครงการเรงดวนและโครงการที่เกินศักยภาพ ไดแก อบจ.
จังหวัด กรมที่สังกัดและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน ใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- บางพื้นที่เกิดอุทกภัยบอยครั้งทําใหพืชผลทางการเกษตร
เสียหาย
- แหลงน้ําธรรมชาติแหงในฤดูแลง ปริมาณน้าํ ไมเพียงพอตอ
การเกษตร
- ขาดการประชาสัมพันธ
ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด Threat
- กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
- การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไมเหมาะสม
กับเวลาดําเนินการ
- ภาระหนาที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ไดรับถายโอน
- สภาวการณทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศ
และภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น
- การรับคานิยมตะวันตกทําใหเกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น
เกิดหนี้สิน ประชาชนมีรายจายมากกวารายได
- ภัยธรรมชาติ
- งบประมาณรายไดไมเพียงพอตอการพัฒนา เนื่องจากมี
พื้นที่ ทีก่ วาง
- ขั้นตอนการดําเนินงานของระบบราชการที่คอนขางซับซอน
และตองใชเวลา
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การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)
เทศบาลตําบลชุมโค ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ เพื่อชี้ใหเห็นถึง
ศักยภาพ ปญหาและความตองการของประชาชน โดยเทศบาลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
(๑) การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
 ดานโครงสรางพื้นฐาน สามารถจําแนกไดดังนี้
๑) มีเสนทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เปนถนนลูกรัง คิดเปนรอย
ละ 60.64 ถนนลาดยาง คิดเปนรอย 31.09 คอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเปนรอยละ 5.96 และถนนหินคลุก คิด
เปนรอยละ 2.32 เปาหมายคือตองการจัดทําถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต ใหไดมากกวานี้หรือรอยละ 50
ของถนนในพื้นที่ตําบลชุมโค โดยผูบริหารมีนโยบายที่จะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง
ทุกสาย ปญหาคือ เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากปญหาดานงบประมาณ การแกปญหาคือ ประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะหางบประมาณมาดําเนินการ ซึ่งในแตละปทางผูบริหารได
ดําเนินการ จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการแตไมทั่วถึง จึงตองทํา ความเขาใจกับ ประชาชนในพื้นที่ และไดแจง
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน
๒) การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชเกือบทุกครัวเรือน คิดเปน 9๐
เปอรเซ็นต ปญหาคือ 1.กระแสไฟฟาไมเพียงพอ(ตก) ทําใหประชาชนไดรับความเดือนรอน การขยายเขตไมทั่วถึง 2.
ไฟฟาสองสวางทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความตองการให
ติดตั้งไฟฟาสองสวางมีจํานวนมาก เทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ ประสานความ
รวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดําเนินการแกไขอยางไร ทั้งนี้
เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดชวยกัน
แกไขปญหาใหกับชุมชน
๓) การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเปนของเทศบาลเอง สามารถ
ใหบริการไดไมครอบคลุมทุกหลังคาเรือน และมีน้ําใชตลอดทั้งป ปญหาคือ มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุนบอยครั้ง
สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา และแหลงน้ําดิบในการผลิตประปาเปนแหลงน้ําผิวดิน ประปา
ของเทศบาลยังไมสามารถที่จะผลิตเปนน้ําประปาสําหรับบริโภคได ตองใชงบประมาณสูงมากในการดําเนินการ ปจจุบัน
เทศบาลเปนผูควบคุมดูแลประปาบางสวนซึ่งใหทางหมูบานเปนผูดําเนินการบริหารจัดการ การแกปญหาคือ การลงพื้นที่
ดําเนินการแกไ ขตามจุ ดที่เกิดปญหาในทันที การพิ จารณาโครงการตางๆ เทศบาลก็ไดนําบรรจุ ในแผนพัฒนาสามป
เพื่อที่จะพิจารณาดําเนินการในปตอไป เมื่อมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป

 ดานที่อยูอาศัยและการอุปโภคบริโภค
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในพื้นทีจ่ ึงมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง ซึ่งประชากรมีความเปนอยูแบบครอบครัวแบบขยาย ครอบครัวแบบนี้คสู มรสรุนลูกยังตอง
อาศัยพอแมอยูไปกอนจนกวาจะมีฐานะพอที่จะแยกตัวไปหาทีอ่ ยูอาศัยของตนเองไดครอบครัวรูปแบบนี้มีผลดีตอสมาชิก
ในครอบครัว ในแงการชวยเหลือเกื้อกูลกัน และสามารถพึ่งพิงกันได โดยเฉพาะในกรณีที่มีความขัดแยงกันในระหวาง
สมาชิกรุนหนุมสาว หรือรุนเยาว ผูอาวุโสสามารถชวยไกลเกลี่ยหรือปราณีประนอมได นอกจากนี้สมาชิกแตละคนยัง
สามารถชวยเหลือกันไดในทุกเรื่อง ไมวาจะเปนการชวยกันทํามาหากิน ชวยเลี้ยงเด็กๆ หรือทารก หรือชวยทํางาน
แทนในกรณีที่มีหญิงคลอดลูกใหมๆ เปนตน ประเด็นสําคัญที่สุด ที่จะเกิดผลดีสมาชิกรุน เยาวคือ การมผูใหญชวย
อบรมสั่งสอนใหเรียนรูระเบียบปฏิบัติที่ดงี าม ขัดเกลาใหเปนผูมีจริยธรรม คุณธรรม ไดรูจักวัฒนธรรมประเพณี ใหได
เรียนรูเรื่องราวในอดีต อันจะเปนเหตุใหเด็กเติบโตขึ้นมาอยางผูที่มีรากเหงา มีบรรพบุรษุ
สรางความรูสึกผูกพันกับ
ชุมชนของตนเอง ไดงา ย คิดเปนเปอรเซ็นตประมาณ 70% แบะจะมีครอบครัวอีกลักษณะหนึ่งก็คือ ครอบครัวเชิงเดียว
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ครอบครัวแบบนี้มักเปนครอบครัวของคนรุนหนุมสาวที่ทั้งสามีภรรยา ตองทํางานนอกบาน แมจะมีลกู ก็มักตอง
พึ่งพาบุคคลอื่นชวยเลี้ยงดูลูกให ครอบครัวเดี่ยวมีขอดีคือสามีภรรยามีความสัมพันธใกลชิด มีอิสระในการตัดสินใจ
ในเรื่องตางๆ รวมทั้งวีการเลี้ยงลูกดวยไดมาก แตขอเสียของครอบครัวเชนนี้ไมนอย การที่สามีภรรยาอยูกันตามลํา
ดัง ไมมีผูใหญอาศัยอยูดวยอาจทําใหสามีภรรยาขัดแยงกันรุนแรงไดงาย เพราะไมมีใครคอยหามปรามไกลเกลี่ย
หรือเปนที่พึ่งทางใจ คอยปลอบใจ การแตกแยกอาจเกิดขึ้นไดงาย นอกจากนั้นครอบครัวเดี่ยวแทๆ จะขาดผูชวย
เหลือที่แข็งขันในการเลี้ยงดูลกู ทําใหลูกๆ ในครอบครัวเดี่ยวตองถูกเลี้ยงดูโดยบุคคลนอกครอบครัว ซึ่งปจจุบันก็เริ่ม
มีอัตราการเปนครอบครัวเชิงเดียวเพิ่มมากขึ้น
(๒) การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรสวนใหญทําการเกษตร รอยละ ๗๐ เชน สวน
ยางพารา สวนปาลมน้ํามัน สวนผลไม ตามลําดับ รายไดสวนมากมาจากการทําการเกษตร มีอาชีพและมีรายได ถา
เปรีย บเทีย บอั ตราการวา งงานทั้ ง จังหวั ด ถือ ว า อัตราการว า งงานของประชากรในเขตเทศบาลมี อั ตราที่ ต่ํ า กว า มาก
ประชากรบางสวนมีรายไดจากการรับจางทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ และอาชีพประมง ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม
เทากัน แตปญหาก็คือ ไมมีการเก็บออม สาเหตุเปนเพราะวาราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ําคาครองชีพสูง มีเงินแตซื้อ
ของไดนอยลง ประชากรมีพื้นที่ในการทางเกษตรบางสวนในที่ที่มีน้ําทวม บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งชวง บางพื้นที่เริ่มการ
ขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมาก สงผลกระทบกับสภาวะแวดลอม เชน ปริมาณการทิ้งขยะ เกิดปญหาการรองเรียน
มายังเทศบาล การแกปญหาคือ เทศบาลก็ไดลงพื้นที่แกไขปญหาในทุกครั้ง รวมทั้งการดําเนินโครงการคัดแยกขยะ เพื่อ
สรางจิตสํานึกและมีสวนรวมมากขึ้น อีกทั้งเทศบาล ไดแกไขปญหาโดยจัดโครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อใหชุมชนมีรายได
เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุดหนุนกลุมอาชีพในชุมชน แตการพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงค
เทาที่ควร เนื่องจากกลุมอาชีพตางๆ ยังขาดความรูดานการบริหารจัดการและความรูดานการตลาด
(๓) การวิเคราะหขอมูลสังคม
 ดานสุขภาพและสาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัด
กรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน ไดแก โรคความดัน เบาหวาน โรค
ไขเลือดออก โรคมือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล ปญหาคือประชาชนบางราย
ไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป
การแกไขปญหา คือ เทศบาลและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ไดจัดกิจกรรมรวมมือ
กันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี แตตองเปน
การดําเนินการอยา งตอเนื่องเปนประจําทุ กป สํา หรั บเด็กแรกเกิ ด - ๖ ป ผู ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ
มาตรฐาน การใชยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยที่ไมเหมาะสม การออกกําลังกายยังไมสม่ําเสมอ และประชากรสวนมาก
ไมไดรับการตรวจสุขภาพ ปญหาเหลานี้เทศบาลพยายามอยางยิ่งที่จะแกไข โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา
 ดานการศึกษา
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙
อาน เขียนภาษไทยและคิดเลขอยางงายได เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป รอยละ ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ได
เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ หรือเทียบเทา และที่ไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ ๙๙ ดานการศึกษาอยูในเกณฑที่ดี
ปญหาคือ ยังไม สามารถที่จะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได การแกปญหาของเทศบาล ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของศูน ย
พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ใหกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ
กับทางโรงเรียน
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 ดานคานิยมของคนในพื้นที่
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ) และประชากร
บางสวนรวมทํากิจกรรมของศาสนาคริสตดว ย ประชากรในเขตเทศบาลใหความรวมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะตางๆ ผูสูงอายุ ผู
พิการไดรับการดูแล ปญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เปนครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุน
การแกปญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน พยายามที่จะใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและรณรงคใหเห็นถึง
โทษของการดื่มสุรา ใหชุชนเห็นความสําคัญของครอบครัว เชน การแขงขันกีฬาชุมชน แอโรบิคแดนส งานประเพณี เปนตน
 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แตเทศบาลเองก็ไมไดมาตรการปองกันคือจะดําเนินการ ติดตั้งกลองวงจรปดในจุดที่เปนที่
สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลาย
วันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน แตปญหาที่พบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัด
งานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตร
หลานของตน ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความ
รวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ ผูนํา อปพร. เพื่อระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง แตจะไมใหเกิดขึ้นเลยยังเปนปญหา
ที่ปจจุบันไมสามารถที่จะแกไขได ทั้งที่มีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องที่ทางเทศบาลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนตอไปตามอํานาจหนาที่ที่สามารถดําเนินการได
 ดานยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล มีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวานอย
และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานตางๆในพื้นที่ชวยสอดสองดูแลอยู
เปนประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานั้น เชน การณรงค การประชาสัมพันธ การ
แจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่ ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ เทศบาล
ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด
(๔) การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ของเทศบาลสวนมากเปนพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ
ตามลําดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ไดแก ดิน น้ํา ตนไม อากาศที่ไมมี
มลพิษ ปญหาคือ พื้นที่บางสวนติดทะเล ทําใหดินเค็ม น้ําใตดินก็เค็ม หรือไมก็เปนน้ํากรอย ไมสามารถที่จะนําน้ําจากใตดินมาใช
ในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอื่น และน้ําฝน น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตร
ไมเพียงพอ ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ํา
สําหรับการเกษตรไดเพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่สวนมากเปนของประชาชน เอกชน ปญหาดานขยะ เมื่อชุมชนขยายตัวขยะก็มากขึ้น
การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการเพื่อแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน เชน
โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะ
รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน ฯลฯ
(๕) ดานการเมือง – การบริหาร
เทศบาลไดจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 12หมูบาน/ชุมชน แตละหมูบานจะมีผูใหญบาน
เปนผูนํา ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางของเทศบาล ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีเปนอยางดี ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดที่นาสังเกตคือ มีการโจมตีซึ่งกันและกัน ไมวาจะ
เปนการเลือกผูใหญบาน สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี โดยเฉพาะ การเลือกตั้ง สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี การแกไขปญหา
ของเทศบาลคือ ขอความรวมมือ ผูนํา เจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอ
ทราบ การรณรงค ประชาสัมพันธ ใหขอมูลที่ถูกตอง เกี่ยวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทําไดและทําไมไดใหประชาชน
ไดรับทราบ ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ไดพยายามแกไข
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โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถิ่นทุกหมูบานในเขตเทศบาล ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการ
ประชุมทุกครั้งที่
เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย สงผลใหเทศบาลดําเนินงานตาม
ความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับประโยชน และมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้ เทศบาลได
จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม. และกรรมการหมูบาน
โครงการอื่นๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาเทศบาลใหเจริญเทา
เทียมกับเทศบาลอื่นๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ มีอัตรากําลังพนักงานเทศบาลจํากัด ไมเพียงพอตอ
การตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ อีกทั้งปญหาทางการเมืองมีผลกระทบตอการพัฒนาเปนอยาง
มาก ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องของผลประโยชน
๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่ นสี่ป ของเทศบาลนั้น ได ทํา การประเมิ นสถานการณสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
๑. โครงการสราง
พืน้ ฐาน

๒. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกีย่ วของ

ขอบขายและปริมาณของ
ปญหา/ความตองการ

พืน้ ที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

๑) ขาดแคลนแหลงน้ําใน
การเกษตรและน้ําประปาสําหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไมพอเพียงและ
ยังไมไดมาตรฐาน
๒) ไฟฟาสองสวางทางและที่
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได
ทั้งหมด

- แหลงน้ําและน้ําประปาใน
การอุปโภค-บริโภค

- ในเขตเทศบาล

- ไฟฟา

- ทางและที่สาธารณะใน
เขตเทศบาล

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
การจัดการขยะยังไมเพียงพอ สง
กลิ่นเหม็นกอความรําคาญ
๔) ประชาชนตองการเสนทางใน
การสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและ
เทศบาลไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากพื้นที่ยังไมเปนที่
สาธารณะ จะดําเนินการไดก็
ตอเมื่อตองเปนที่สาธารณะ
๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม
โรคระบาด โรคติดตอ

- การจัดวางถังขยะ

- พื้นที่ในเขตเทศบาล

- เสนทางคมนาคม

- เสนทางคมนาคมที่เปน
สาธารณะและประชาชนมี
ความตองการให
ดําเนินการ

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

- ดานสาธารณสุข

- ในเขตเทศบาล

ในพื้นที่ไมมีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม ดรคระ
บาด โรคติดตอ

๒) ประชาชนในพื้นที่ปวยเปนโรค
เรื้อรังแนวโนมที่เพิ่มขึ้น เชน
เบาหวาน ความดัน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

- ประชาชนมีแหลงน้ํา
และมีน้ําประปาใชอยาง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น
- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และปองกันการเกิด
อาชญากรรมได
- มีถังขยะ ไมสงกลิ่น
เหม็นกอความรําคาญ

- ประชาชนกลุมเสี่ยงและ
ผูปวย
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ดาน

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกีย่ วของ
3) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

ขอบขายและปริมาณของ
ปญหา/ความตองการ

พืน้ ที่เปาหมาย/
กลุม เปาหมาย
- ประชาชนในเขต
เทศบาล

4) ประชาชนในพื้นที่บางรายมี
ที่อยูอาศัยไมมั่นคงแข็งแรง

- ที่อยูอาศัย

- ประชาชนในพื้นที่ที่
ไดรับความเดือนรอน
เรื่องที่อยูอาศัย

5) มีการขยายตัวของประชากร - ประชากร
เพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดการ
ขยายตัวของอาคารบานเรือน
ทําใหเกิดเปนชุมชนแออัด

- พื้นที่ในเขตเทศบาล

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ - สังคมในชุมชน
สอนยังไมพอเพียง เด็กนักเรียน
ไมไดรับการศึกษาตอในระดับที่
สูงกวาขั้นพื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา
ครอบครัวยากจน
๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก
๓) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล

๔) เยาวชนและวัยรุนติดเกมส
สิ่งลามก บุหรี่ เหลา สาเสพติด
และทองกอนวัยอันสมควร
๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต ๓๕
ขึ้นไป ไมไดตรวจสุขภาพ
ประจําป
3.ดานการศึกษา
๑) ศิลปะ วัฒนธรรม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพรีและ๓มิ
จารีตประเพณี และภูมิ ปญหาทองถิ่นถูกลืมเลือน
ปญญาทองถิ่น

ไปมาก

- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก
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- ผูสูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได
ถูกตอง
- ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความชอยเหลือ
ซอมแซมที่อยูอาศัยให
มั่งคงแข็งแรง
- ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไมเกิดปญหาจาก
การกอสรางอาคาร
- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง เด็กนักเรียน
ไดรบั การศึกษาที่สูงขึ้น
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน
- ผูสูงอายุและเด็กไดรับ
การดูแลที่ดี

- ผูพิการในเขตเทศบาล - ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและทั่วถึง
- เยาวชนและวัยรุนใน - เยาวชนและวัยรุนมี
เขตเทศบาล
อนาคตที่ดี
- ประชาชนในเขต
เทศบาลที่อายุ ๓๕ ขึ้น
ไป

- ประชาชนที่อายุ ๓๕
ขึ้นไปไดรับการตรวจ
สุขภาพทุกคน

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ เพื่อ
เปนตัวอยางแก
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพรีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ไมถูก
ลืมและคงอยูสบื ไป
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สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกีย่ วของ

ขอบขายและปริมาณของ
ปญหา/ความตองการ

พืน้ ที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

4.ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1) เปนพื้นที่ที่มีดินเค็ม
และน้ําใตดินเปนน้ําเค็ม
หรือมีรสกรอย ไม
สามารถใชในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได

- ดินและน้ําใตดิน

- พื้นที่ในเขต
เทศบาล(บางสวน)

- ปญหาเรื่องดิน
เค็มลดลง จัดหา
แหลงน้ําจากแหลง
อื่นเพิ่มมากขึ้น

5.ดานเศรษฐกิจ การ
สงเสริมอาชีพ และการ
ทองเที่ยว

๑) ประชาชนไมมีการวางแผน - การวางแผน
ในการดําเนินงาน
- การลงทุน
๒) ขาดแหลงเงินลงทุนในการ - การพาณิชย กรรม
ทํากิจการและประกอบอาชีพ - การทองเที่ยว
๓) ประชาชนขาดสถานที่
จําหนายสินคา
๔) ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ํา
๕) คาแรงต่ํา คาครองชีพสูง
ขาดแคลนการจางงาน
6) แหลงทองเที่ยวไมไดรับการ
พัฒนาและประชาสัมพันธ

- ประชาชนในเขต
เทศบาล
- รานคาแผลงลอย
- เกษตรกรในพื้นที่
- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดําเนินงานได
เอง
-มีแหลงเงินทุนในการ
ทํากิจการและประกอบ
อาชีพ
- มีตลาด สถานที่ในการ
ขายจําหนายสินคา
- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

6. ดานการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนา
บุคลากร

1) ความรุนแรงทางการ
การเมือง

-การพัฒนาเปนไปดวย
ความยากลําบาก
-ประชาชนไดรับความ
เดือดรอน

- ผูนําในเขต
เทศบาล

-มีการหันหนามาพูดคุย
และรวมมือกันพัฒนา

7.ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

1) มีการทําลายและลัก

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน

- ประชาชนและ
สวนราชการ

- มีการปองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชนละสวน
ราชการ เชน การ
ติดตั้งกลองวงจร
ปด การใหผูนํา
อปพร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาะ
วิวาท

ดาน

ขโมยทรัพยสินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

- พัฒนาแหลงทอง
เที่ยวในเขต
เทศบาลและ
สงเสริมกิจกรรม
การทองเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

หนา 62

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลชุมโค ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชใน
การรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิง
ปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญ ในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจาก
แผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน
เพื่อนํา ไปวิเ คราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โ ดยรูปแบบตา งๆ ที่สอดคลองกับ บริบทของทองถิ่น โดย
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖1 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑
– ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมี
รายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1-3/1
(แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

หนา 63

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น)
แบบที่ ๑...
แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร
แลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลชุมโค
.
ประเด็นการประเมิน
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล
๑.๓ มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกับประชาคมทองถิ่น และรวมจัดทํา
รางแผนพัฒนาทองถิ่น
๒ การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๒.๑ มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญของเทศบาลมาจัดทําฐานขอมูล
๒.๒ มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
๒.๓ มีการวิเคราะหศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล
๒.๔ มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น
๒.๕ มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
๒.๖ มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาเทศบาล
๒.๘ มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

มีการ
ดําเนินการ

ไมมีการ
ดําเนินการ




















หนา 64

แบบที่ ๒...
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) โดยมีกําหนดระยะเวลา
ในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน ภายในเดือน ธันวาคม 2561
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลชุมโค
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานระยะ 1 ป ภายในเดือน ธันวาคม
สวนที่ ๒ ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

หนา 65

ผลการติดตามผลดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)
(ระหวางเดือน ตุลาคม 2560 - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ
และการทองเที่ยว สูประชาคมอาเซียน
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และ
การพัฒนาบุคลากร
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบภายใน
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา

ป ๒๕๖1
ป 2562
ป 2563
ป 2564
ผลการ
ผลการ
โครงการ ผลการ โครงการ ผลการ
โครงการ
โครงการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน (เปาหมา ดําเนินงา (เปาหมา ดําเนินงา
(เปาหมาย)
(เปาหมาย)
ย)
น
ย)
น
125
27
155
120
125
34
13
83
80
63
31
31
13
30
33
13

4

8

9

1

8

23

7

23

12

5

12

246

70
28.45

322

8

3

6

6

25

23

14

13

284

264

*ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน จากการจายเงินสะสม/เงินอุดหนุนฯ
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หนา 66

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร
การพัฒนา
คําชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสว นทอ งถิ่น ตามยุทธศาสตรที่กํา หนดไวภ ายใตแ ผนพั ฒนาทอ งถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เดือ น
ธันวาคม 2561
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลชุมโค
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานระยะ 1 ป (เดือนตุลาคม 2560 –ธันวาคม ๒๕๖1)
สวนที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบตั ิ
จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูใน บรรจุในเทศ
คิดเปนรอยละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนา
บัญญัติ
ของโครงการที่
ทองถิ่นสี่ป
(นําไปปฏิบัติ) ปรากฏในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
125
27
21.60
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
34
13
38.23
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
30
13
43.33
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
13
4
30.77
สิ่งแวดลอม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริม
9
1
11.11
อาชีพ และการทองเที่ยว สูประชาคมอาเซียน
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
23
7
30.43
และการพัฒนาบุคลากร
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม
12
5
41.67
และการรักษาความสงบภายใน
รวม
246
70
28.45
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การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดว ยการจั ดทํา แผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทาง
และหลั ก เกณฑ ก ารจั ด ทํ า และประสานแผนพั ฒ นาสามป ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดําเนินการการวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ
ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค เปนไปดวยความ
ถูกต องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลา ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค ไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพื่อความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพัน ธ
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สิ่งที่สงมาดวย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป และ ขอ ๗
การวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลง
วั น ที่ ๒๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖ และการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ให เ ป น หน า ที่ ข อง
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทอ งถิ่ น และหนั ง สือ กระทรวงมหาดไทยวา ด ว ยระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการ จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒ นาทองถิ่น ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวัน
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น และดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไวตามนัยหนังสือดังกลาวขางตนและเอกสาร
คําอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่สงมาดวย ๔
(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ไดตามความ
เหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานใหผูบริหารทราบ และเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค ไดดําเนินการวัดคุณภาพแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศใชแผนยุทธศาสตรดังกลาว โดยได
ดําเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.๐๐ น.
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลชุมโค ตาม
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

หนา 68

การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)
ของเทศบาลตําบลชุมโค
สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพื่อความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สิ่งที่สงมาดวย ๒ หนา ๒๐ ขอ ๔.๓ วรรค ๓ ใหใชแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ประกาศใชแผนพัฒนา
สามป (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปเพื่อความสอดคลอง
ของยุทธศาสตรและโครงการ หนา ๒๑)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค ไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตร
และโครงการ ภายใน ๔๕ วัน นับแตวันประกาศใชแ ผนพัฒ นาทอ งถิ่นสี่ป โดยไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลเมื่อวันที่ 21 เมษายน ๒๕60 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลชุมโค ตามแนวทาง
การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและ
โครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้
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สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)
เพื่อสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ
๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับระยะเวลาป
(๓ ป)
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๘ มีงบประมาณที่ผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง
๕.๘ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ทุกโครงการ
๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ
๕.๑๓ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
๕.๑๔ หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับยุทธศาสตร
รวม
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ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan(www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดว ยการจั ดทํา แผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61ขอ ๑2 ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 และใหใชความตอไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นตอ ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายใน สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ” ประกอบกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นในฐานะหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการบริหารกิจการบานเมือง ที่ดี
ยึ ดหลัก ธรรมาภิบ าลและปรับ ระบบการทํา งานให มีป ระสิทธิ ภ าพ ทั นสมัย สามารถตอบสนองความต องการ
ประชาชน เพื่อใหการดําเนินงานมุงสูเปาหมายดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดริเริ่มโครงการระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (e-Plan) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
อยางเหมาะสม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนขอมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน
ทั้งนี้ ไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน
เพื่อใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖1 ในเดือน ธันวาคม 2561 เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดังกลาว เทศบาลตําบลชุมโค จึงไดดําเนินการนําเขาขอมูล
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ในระบบ e-plan และไดนํา
ขอมูลในระบบอีแพลนดังกลาวมาใชในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน e-plan ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖1
(www.dla.go.th)
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ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2561
(เดือน กันยายน 2561)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค ไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕61 –๒๕๖4)
เทศบาลตําบลชุมโคไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2561 ในเขตพื้นที่
โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ตลอดจน
โครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญดังตอไปนี้
ยุทธศาสตร

ที่

1.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน
รวม 0 โครงการ

2.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณทีต่ ้งั ไว

งบประมาณ
ที่จายจริง

-ไมมีโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2561

0.00

0.00

ดําเนินการ 0 โครงการ
ฝกอบรมสงเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว หมูที่ 11
ฝกอบรมสงเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ
ตนขลู หมูที่ 2
ฝกอบรมอาชีพการหลอและปนปูนซีเมนต
หมูที่ 1
สงเสริมอาชีพผลิตภัณฑของใชในครัวเรือน
หมูที่ 9
โครงการเก็บขยะชายหาด
(Big Cleaning Day)
ปองกันแกไขปญหาเอดสและเพศสัมพันธ
แกเยาวชน
รณรงคครบคุมปองกันโรคไขเลือดออก
รณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา
เยี่ยมบานผูสงู อายุ/คนพิการ/ผูดอยโอกาส/
ผูปวยติดเตียง และคนไรที่พึ่ง
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*

หมายเหตุ

40,000
40,000

ไมไดดําเนินการ 0 โครงการ
19,430
39,280

40,000

39,739.35

40,000

19,665

20,000

18,400

20,000

0.00

ไมไดดําเนินการ

100,000
70,000
30,000

3,250
55,700
0.00

ไมไดดําเนินการ
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ยุทธศาสตร

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณทีต่ ั้งไว

สนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุและศึกษาดูงาน
ดานประสิทธิภาพการสรางเครือขายการ
ดูแลและติดตามประเมินผลเบี้ย
ผูดอยโอกาส
11 พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
12 สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
13 อบรมสรางอาชีพจากวัสดุเหลือใช
รวมงบประมาณ
รวม 13 โครงการ
ดําเนินการ 9 โครงการ
1
จัดงานวันเด็กแหงชาติ
3.ยุทธศาสตรดาน
2
สงเสริมการศึกษานอกสถานที่
การศึกษา ศาสนา
3
อาหารเสริม(นม)
ศิลปวัฒนธรรม
(เด็กปฐมวัยและนักเรียน สพฐ.)
จารีตประเพณี และ 4 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
ภูมิปญญาทองถิ่น
สถานศึกษา(คาอาหาร)
5
ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 5 ศูนย
6
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
7
แขงขันกีฬาชุมโคคัพ
8
จัดงานประเพณีวัดถ้ําเขาพลู
9
จัดงานประเพณีลอยกระทง
10 จัดงานวันเขาพรรษา
11 จัดงานวันสงกรานต,วันผูสูงอายุ
12 อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ม.7
13 เขารวมการแขงขันกีฬา อบจ.คัพ
รวมงบประมาณ
รวม 13 โครงการ
ดําเนินการ 12 โครงการ
1
คลองสวย น้ําใส คนไทยมีสุข
4.ยุทธศาสตรดาน
2
จัดตั้งกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมตําบลชุมโค
การพัฒนา
3
ปลูกปาชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ 4 อนุรักษปาตนน้ําทุงยอ

2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม
และคุณภาพชีวิต
(ตอ)

10

และสิ่งแวดลอม

รวมงบประมาณ
รวม 4 โครงการ

5.ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา
เศรษฐกิจ การ
สงเสริมอาชีพ และ
การทองเที่ยว

1

50,000
50,000
40,000
690,000
150,000
20,000
1,668,716

500,000

500,000

882,000
200,000
50,000
60,000
30,000
80,000
15,000
30,000
6,393,716

506,880
197,700
50,000
0.00
28,000
34,110.35
15,000
16,800
4,296,548.51
ไมไดดําเนินการ
0.00
0.00
19,675
0.00

ดําเนินการ 1 โครงการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตําบล
200,000
ชุมโค

200,000
ดําเนินการ 1 โครงการ
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ไมไดดําเนินการ
0.00
ไมไดดําเนินการ
0.00
36,857.75
382,222.10
ไมไดดําเนินการ 4 โครงการ
112,034
12,700
1,469,124.16

1,354,000

30,000
10,000
30,000
30,000

หมายเหตุ

149,900

2,708,000

100,000

รวมงบประมาณ
รวม 1 โครงการ

150,000

งบประมาณ
ที่จายจริง

เบิกตัดป

ไมไดดําเนินการ

1 โครงการ
ไมไดดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ

19,675
ไมไดดําเนินการ 3 โครงการ
199,630

199,630
ไมไดดําเนินการ 0 โครงการ
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ยุทธศาสตร

ที่

6.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณทีต่ งั้
ไว

งบประมาณ
ที่จายจริง

1

จัดประชาคม/เทศบาลสัญจร

25,000

0.00

2

จัดงานเนือ่ งในวันสําคัญของทาง
ราชการ ศาสนา และพระมหากษัตริย
หรือกิจกรรมวันเทศบาล
รับเสด็จตาม วโรกาสตางๆ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง ของเทศบาลตําบลชุม
โค
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี
การใหความรูดานงบประมาณการคลัง
และการพัสดุของ อปท.

50,000

47,750

70,000
150,000

6,534.80
147,440

50,000
200,000
20,000

0.00
24,000
16,600

3
4

5
6
7

565,000
ดําเนินการ 5 โครงการ
1
ฝกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.
80,000
2
ฝกอบรมและศึกษาดูงานการปองกัน
100,000
และบรรเทาสาธารณภัย
3
รณรงคและปองกันลดอุบัตเิ หตุทาง
35,000
ถนนและทางทะเลชวงเทศกาลปใหม
4
รณรงคและปองกันลดอุบัตเิ หตุทาง
35,000
ถนนและทางทะเลชวงเทศกาล
สงกรานต
5
อบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา
30,000
280,000
รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณ
รวม 7

โครงการ

7.ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย
รวม 5 โครงการ

หมายเหตุ
ดําเนินการ แตไมมีการ
เบิกจาย

ไมไดดําเนินการ

242,324.80
ไมไดดาํ เนินการ 1 โครงการ
0.00
ไมไดดําเนินการ
95,650

ดําเนินการ 4 โครงการ

22,150
33,580
28,800
180,180

ไมไดดําเนินการ 1 โครงการ

ครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1
2

จัดซื้อเกาอี้ (กองคลัง)
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร(กองคลัง)
จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อน (กองคลัง)
จัดซื้อเครื่องพิมพ (กองชาง)

3
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
รวม 4 โครงการ

1

งบประมาณทีต่ ั้ง
ไว
1,350
12,000

งบประมาณ
ที่จายจริง
1,350
10,600

12,000

11,100

53,000

53,000

ดําเนินการ 4 โครงการ
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หมายเหตุ

ไมไดดําเนินการ 0 โครงการ
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งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณทีต่ ้งั ไว

งบประมาณ
ที่จายจริง

กอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขนาดใหญ หมูที่ 5

2,993,000

2,988,000

2,130,000

2,125,000

3,531,000

3,526,000

ปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน
2,854,000
หมูที่ 13
4
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสงเสริมฯป
61)
ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน หมูที่ 6
5
3,498,000
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสงเสริมฯป61)
รวมงบประมาณ
15,006,000
รวม 5 โครงการ
ดําเนินการ 5 โครงการ

2,237,756

ยุทธศาสตร

1.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

ที่
1

2

3

หมายเหตุ

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมสงเสริมฯ ป 60)

กอสรางระบบประปาหมูบาน แบบผิวดิน
ขนาดกลาง หมูที่ 7
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมสงเสริมฯ ป 60)

กอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขาดใหญ หมูที่ 9
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมสงเสริมฯ ป 60)
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3,200,000
10,554,282
ไมไดดําเนินการ 0 โครงการ
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งบจายขาดเงินสะสม
ยุทธศาสตร

ที่

งบเงิน
สะสม ป
งบประมาณ
2560

1
2
3
4

รวม 4 โครงการ
1
งบเงิน
2
สะสม ป

งบประมาณ
2561

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รวม 12 โครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ตั้งไว

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นายเนมอุทิศ หมูที่ 1
(เงินสะสมประจําป 2560)
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจงโกย หมูที่ 2
(เงินสะสมประจําป 2560)
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแมวัลลา หมูที่ 5
(เงินสะสมประจําป 2560)
กอสรางระบบประปา และขุดเจาะบอบาดาล
หมูที่ 14
(เงินสะสมประจําป 2560)
รวมงบประมาณ
ดําเนินการ 4 โครงการ
กอสรางทอลอดเหลี่ยม(หนาวัด) หมูที่ 3
กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สาย
มัสยิด-ปายรถไฟทรัพยสมบูรณ หมูที่ 7
กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สาย
วังทอง หมูที่ 11
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบ
แหลมแทน หมูที่ 1
ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยสามัคคี หมูที่ 11
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายตาเฟอง หมูที่ 11
ปรับปรุงถนนลูกรังสายทุงกระทะ-บานนาย
ณรงค หมูที่ 11
ปรับปรุงถนนลูกรังสายพรุคอ-ทุงไท
หมูที่ 11
ปรับปรุงถนนลูกรังสายพรุคอ-วังทอง
หมูที่ 11
ปรับปรุงถนนลูกรังสายวังทอง-ทุงไท
หมูที่ 11
ปรับปรุงถนนลูกรังสายสะพานแกงยาวน้ําตกทุงยอ หมูที่ 11
ปรับปรุงถนนลูกรังสายเอราวัณ-พรุคอ
หมูที่ 11
รวมงบประมาณ
ดําเนินการ 11 โครงการ
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งบประมาณ
ที่จายจริง

529,000

420,000

1,000,000

744,000

1,350,000

1,149,000

629,000

620,000

3,807,000
499,000
1,239,000
1,990,000

2,933,000
ไมไดดําเนินการ 0 โครงการ
398,414
1,096,582
0.00

3,000,000

2,985,000

9,700
20,300

9,700
20,300

116,900

116,900

111,200

111,200

33,100

33,100

69,100
68,600
107,800
7,264,700

หมายเหตุ

69,000
66,036
107,800
6,974,032
ไมไดดําเนินการ 1 โครงการ
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งบเงิน(เบิกตัดป)
ยุทธศาสตร

ที่

งบเงิน(เบิก
ตัดป)
ปงบประมา
ณ 25592560

1
2
3
4
5
6

รวม 6 โครงการ

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณทีต่ ั้งไว

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล
สายซอย 17 หมูที่ 12
(งบประมาณรายจายประจําป 2559)
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาบอน-คลองวังชาง หมูที่ 3
(งบประมาณรายจายประจําป 2560)
กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล
สายหูทํานบ-พรุเสนีย หมูที่ 10
(งบประมาณรายจายประจําป 2560)
กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล
สายสมบูรณสขุ -ปากคลอง หมูที่ 13
(งบประมาณรายจายประจําป 2560)
กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล
สายประชาธิปไตย หมูที่ 14
(งบประมาณรายจายประจําป 2560)
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอย 14 หมูที่ 8
(งบประมาณรายจายประจําป 2560)
รวมงบประมาณ
ดําเนินการ 6 โครงการ

งบประมาณ
ที่จายจริง

1,079,000

930,000

1,430,000

1,425,000

1,080,000

1,060,000

1,570,000

1,540,000

1,080,000

1,035,000

2,120,000

1,655,000

8,359,000

7,645,000

หมายเหตุ

ไมไดดําเนินการ 0 โครงการ

ตาราง สรุปการประเมินผลการดําเนินโครงการจากแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคมและคุณภาพ
ชีวิต
ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปน
รอยละ

งบประมาณทีต่ ั้งไว

งบประมาณ
ที่จายจริง

คิดเปน
รอยละ

27

26

96.30

34,436,700

28,106,314

81.62

14

9

64.28

730,000

382,222.10

52.36

13

11

84.61

6,393,716

3,796,548.51

59.38
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ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปน
รอยละ

งบประมาณทีต่ ั้งไว

งบประมาณ
ที่จายจริง

คิดเปน
รอยละ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

4

1

25

100,000

19,675

19.68

1

1

100

200,000

199,630

99.82

7

6

85.72

565,000

242,324.80

42.89

5

4

80

280,000

180,180

64.35

71

58

81.69

42,705,416

32,946,324.41

77.15

ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การ
สงเสริมอาชีพและการ
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบภายใน
รวม
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ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
ปงบประมาณ พ.ศ.2561
ลําดับที่
โครงการพัฒนา
ปญหาอุปสรรค
แนวทางการแกไข ความเห็นของผูบริหาร
1
สงเสริมอาชีพจากวัสดุ -ผลิตภัณฑยังไมเปนที่ -ประชาสัมพันธ
เหลือใช
รูจักในตลาด
เผยแพรขอมูล
-รูปแบบผลิตภัณฑยัง -ควรศึกษารูปแบบ
มีไมมาก
ใหมๆจากกลุมหรือ
-ขาดแคลนวัสดุเหลือ องคกรอื่นเพื่อนา
ใชที่จะนํามาผลิต
พัฒนาผลิตภัณฑให
นาสนใจ
-จัดหาแหลงวัสดุที่
จําเปนตองใชหรือนํา
วัสดุอื่นๆมาใช
ทดแทนได
2
สงเสริมอาชีพผลิตภัณฑ -ผลิตภัณฑยังไมเปนที่ -ประชาสัมพันธ
ของใชในครัวเรือน
รูจักในตลาด
เผยแพรขอมูล
-รูปแบบบรรจุภัณฑ -ควรใหความรู
ยังมีไมมาก
เพิ่มเติมในการสราง
-ขาดการจัดตั้งการ
บรรจุภัณฑใหมๆ
รวมกลุม เพื่อผลิต
-ควรใหความรูในการ
สินคา
รวมกลุม ควรตั้ง
กรรมการสงเสริมให
มีการจดทะเบียน
3
ฝกอบรมสงเสริมอาชีพ -ระบบน้ําในหมูบาน -ควรพัฒนาระบบน้ํา
การเลี้ยงสัตวการเลี้ยง ไมเพียงพอ
ใหหมูบานให
ปลาดุก
เพียงพอ
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สรุปผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชุมโค
ผลสรุปความพึงพอใจของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ประจําป พ.ศ. 2561ของเทศบาลตําบล
ชุมโค มีรายละเอียด ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
ชาย คิดเปนรอยละ 30.00
ต่ํากวา 20 ป
คิดเปนรอยละ5
หญิง คิดเปนรอยละ 30.00
20-50
ป
คิดเปนรอยละ26
มากกวา 50 ป
คิดเปนรอยละ29
3. การศึกษา
4. อาชีพหลัก
ประถมศึกษา
คิดเปนรอยละ 20.00 รับราชการ
คิดเปนรอยละ3.33
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 45
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ1.67
อนุปริญญาหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 21.67 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 15
ปริญญาตรี
คิดเปนรอยละ 13.33 รับจาง
คิดเปนรอยละ21.67
สูงกวาปริญญาตรี
คิดเปนรอยละ 0 นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ5
อื่น ๆ
คิดเปนรอยละ 0
เกษตรกร
คิดเปนรอยละ53.33
สวนที่ 2 โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการทีป่ รากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยูในแผนฯ
ไดปฏิบัติ
ประจําป 2561
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
27
26
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
14
9
ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
13
11
ภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4
1
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพและการ
1
1
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนา
7
6
บุคลากร
ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
5
4
สงบภายใน
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สวนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชุมโค
3.1 การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชุมโค ระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวม
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
18
42
0
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
16
44
0
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูข อมูลของโครงการ/กิจกรรม
20
38
2
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
18
39
3
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
12
42
6
๕. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
12
42
6
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
13
43
4
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
21
30
9
๘. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
20
39
1
๙. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม 150
359
31
คิดเปนรอยละ 27.78 66.48 5.74
สวนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชุมโค
4.1 การประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจตอดานตาง ๆ
พอใจ
พอใจ
ไมพอใจ
มาก
๑. การปฏิบัติหนาที่ของนายก เทศบาลตําบลชุมโค สามารถแกไขปญหา
15
34
11
ความตองการของทานไดมากนอยเพียงใด
๒. การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภา เทศบาลตําบลชุมโค แกไขปญหาความ
13
42
5
ตองการของทานไดมากนอยเพียงใด
28
76
16
คิดเปนรอยละ 23.33 63.34 13.33
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4.2 การประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาทีเ่ ทศบาลตําบลชุมโค
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจดานตาง ๆ
พอใจ
พอใจ
ไมพอใจ
มาก
21
38
1
๑. ความพรอมของเจาหนาที่เมื่อมีประชาชนมาขอรับบริการ
18
37
5
๒. ความรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาที่
15
43
2
3. ความสามารถในการแกไขปญหาใหกับผูขอรับบริการ
17
43
0
4.ความสามารถในการใหคําแนะนําปรึกษาของเจาหนาที่
16
42
2
5.จํานวนของเจาหนาที่ที่จัดไวใหบริการ
26
32
2
6. การใชวาจาหรือคําพูดในการใหบริการของเจาหนาที่
21
38
1
7. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูมาขอรับบริการ
19
36
5
8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
17
41
2
9. การคนหาขอมูลตามที่ผูขอรับบริการรองขอ
27
31
2
10. ความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ที่ใหบริการ
รวม
197
381
22
คิดเปนรอยละ
32.83 63.50
3.67
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4.3 การประเมินความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการของเทศบาลตําบลชุมโค
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจดานตาง ๆ
พอใจมาก พอใจ
๑. การจัดใหประชาชนสามารถยื่นขอรับบริการหลาย ๆ ประเภทไวในที่
9
49
เดียวกัน
10
45
๒. ความรวดเร็วของขั้นตอนในการใหบริการ
13
45
3. การใหคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับบริการ
13
45
4. การใหบริการดวยความถูกตองครบถวนตามขั้นตอน
5. การติดปายประกาศหรือขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการขอรับบริการที่
16
43
ชัดเจน
13
44
6. การใหบริการทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียม
16
40
7. การจัดลําดับกอน – หลัง ในการใหบริการ
16
42
8. การจัดสถานที่ใหบริการประเภทตาง ๆ อยางเปนสัดเปนสวน
15
44
9. ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับบริการเขาใจงาย
13
45
10. ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละขั้นตอน
134
442
คิดเปนรอยละ 22.33 73.67
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ไมพอใจ
2
5
2
2
1
3
4
2
1
2
24
4.00

ความพึงพอใจดานตาง ๆ
๑. ความกวางขวางของพื้นที่
๒. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกไวบริการ เชน โตะ เกาอี้
3. การติดปายแสดงจุดใหบริการตาง ๆ
4. การประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการดานตาง ๆ ของเทศบาล
ตําบลชุมโค
5. การติดตั้งจุดใหแสงสวางภายในอาคารสถานที่
6. ความทันสมัยของอุปกรณที่จัดไวบริการ
7. แบบฟอรมคํารองขอตาง ๆ ที่จัดไวบริการ
8. ความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยภายในอาคารสถานที่
9. ความสะอาดและจํานวนหองน้ําที่จัดไวบริการ
10. สื่อประชาสัมพันธหรือเอกสารที่เผยแพรใหความรูแกประชาชน

ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
พอใจ
มาก
9
49
10
45
13
45
13

16
13
16
16
15
13
134
คิดเปนรอยละ 22.33
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สวนที่ 5
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น ดําเนินการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรวมทั้งตําบล
อํ าเภอ ซึ่งมีป ฏิสัมพัน ธซึ่งกัน และกั นกับ สภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เ ปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบป ดใน
ปจจุบัน การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมมีดังนี้
๑. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบ
ตอทองถิ่น เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพื่อใหเกิดการ
บูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห
สภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุป สรรคที่จ ะตองดํา เนิ นการและแกไขปญ หาที่เ กิด ขึ้น ซึ่ ง มี
รายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้
๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)
- นโยบายของรั ฐ บาล/จั ง หวั ด ที่ ส นับ สนุน สง เสริ มดา นเศรษฐกิ จ สั งคม และคุ ณภาพชี วิ ต
สอดคลองกับยุทธศาสตรตําบล
- การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- การแกไขปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
- การคมนาคม มีหลายเสนทาง ทั้งทางรถยนต รถไฟ และทางอากาศ
- นโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดและรัฐบาล
- การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง สงผลใหเกิดประโยชนตอการพัฒ นา ปลูกฝง
คานิยม อยูแบบพอเพียงใหแกประชาชน
- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานกรณีโครงการเรงดวนและโครงการที่เกิน
ศักยภาพ ไดแก อบจ. จังหวัด กรมที่สังกัดและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)
- กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดําเนินการ
- ภาระหนาที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ไดรับถายโอน
- สภาวการณทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคสงผลตอการพัฒนา
ทองถิ่น
- การรับคานิยมตะวันตกทําใหเกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น เกิดหนี้สิน ประชาชนมีรายจายมากกวา
รายได

- ภัยธรรมชาติ
- งบประมาณรายไดไมเพียงพอตอการพัฒนา เนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบมาก พัฒนาไมทั่วถึง
- ขัน้ ตอนการดําเนินงานของระบบราชการที่คอนขางซับซอนและตองใชเวลา
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๒. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น ปจจัยใดเปน
จุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยคณะกรรมการไดดําเนินการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อวิเคราะหถึงจุด
แข็งและจุดออน โอกาส ขอจํากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้
๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)
1. ระบบการบริหาร
- มีการจัดโครงสรางภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ
- การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน
- การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
- มีการแบงงาน/มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ
- มีความพรอมในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลและประชาชนในพื้นที่
- มีสถานศึกษาตั้งแตระดับกอนวัยเรียนไปจนถึงระดับอุดมศึกษาหลายแหง
2. ระบบขอมูล
- มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ
3. อัตรากําลัง (พนักงานเทศบาล/ลูกจาง)
- บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่
- ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
- มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสราง
4. การเงิน/งบประมาณ
- การบริหารงบประมาณเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ
5. ศักยภาพของชุมชน
- มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน เชนกลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ
- มีมวลชนจัดตั้งที่เขมแข็ง
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรที่หลากหลายในพื้นที่
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อตอการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว ทําใหมีรายไดจากการ
ทองเที่ยวมาก
๒.๒ จุดออน (W : Weakness)
1. ระบบการบริหาร
- กฎระเบียบขอบังคับตางๆ มีการปรับปรุงแกไขตลอดเวลา ทําใหศึกษาไมทัน ขาด
ความชัดเจนในการดําเนินงาน
- พื้นที่รับผิดชอบมาก ทําใหการอํานวยความสะดวกดานโครงสรางพื้นฐานไมทั่วถึง
- ปริมาณงานมีมาก เนื่องจากไดรับการถายโอน แตไมมีเจาหนาที่รับผิดชอบ ทําใหผล
งานไมไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร
- ประชากรสวนใหญยังขาดการมีสวนรวม
- ระบบการเมืองทองถิ่นที่มีความขัดแยงภายในเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
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2. ระบบขอมูล
- ขาดเครื่องมือ เครื่องใช ที่ทันสมัย ไมเพียงพอตอการดําเนินการ
3. อัตรากําลัง (พนักงานเทศบาล/ลูกจาง)
- มีบุคลากรไมเพียงพอ
- บุคลากรไดรับมอบหมายงานมากเกินไป เนื่องจากมีการถายโอนงานเพิ่มขึ้น
4. การเงิน/งบประมาณ
- งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา เชนจากการจัดเก็บภาษีไดไมเต็มที่ งบประมาณ
ไมไดนํามาใชไดทั้งหมดตามที่วางกรอบไว
5. ศักยภาพของชุมชน
- กลุมมีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน ขาดการตอยอดทางความรู เพื่อพัฒนากลุมอยาง
ตอเนื่อง
-งบประมาณที่ตั้งไวไมผานสภาฯ ทําใหงบประมาณสวนดังกลาวไมไดนํามาพัฒนาอยาง
เต็มที่
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- บางพื้นที่เกิดอุทกภัยบอยครั้งทําใหพืชผลทางการเกษตรเสียหาย
- แหลงน้ําธรรมชาติแหงในฤดูแลง ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการเกษตร
- ขาดการประชาสัมพันธ
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สวนที่ 6
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
๑.๑ กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนไปดวยความถูกตอง สรุปไดดังนี้
(๑) ตัวบงชี้ที่ ๑ :
ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ได ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการ
ดําเนินการครบทุกขั้นตอน
(๒) แบบที่ ๑ : การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี
การดําเนินการครบทุกขั้นตอน
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้
(๑) ตัวบงชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร ได 4 คะแนน
(๒) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา ได 94 คะแนน
๑.๓ ผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
(๑) แบบที่ ๒ : แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร
การพัฒนา โดยสรุปไดดังนี้
 โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน 246 โครงการ
 สามารถดําเนินการได
จํานวน 69 โครงการ
 คิดเปนรอยละ 28.05 ของแผนยุทธศาสตร
๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)
๒.๑ กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯเปนไปดวยความถูกตอง สรุปไดดังนี้
(๑) ตัวบงชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ได 4 คะแนน โดยมีการดําเนินการ 8
ขั้นตอน
๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้
(๑) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ
แผนพัฒนาสามป เพื่อสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ได ๙๘ คะแนน
(๒) ตัวบงชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาฯ ได ๔ คะแนน
๒.๓ ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ
(๑) แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยสรุปไดดังนี้
 โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน 246 โครงการ
 โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ
จํานวน 42 โครงการ
 คิดเปนรอยละ 17.07 ของแผนพัฒนาสามป
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(๒) ตัวบงชี้ที่ ๕ : การดําเนินโครงการ ไมไดคะแนน
(๓) ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป
๒๕๖1
 โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน 246 โครงการ
 สามารถดําเนินการได
จํานวน 42 โครงการ
 คิดเปนรอยละ 17.07 ของแผนพัฒนา
๓. ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
๓.๑ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ
๓.๑ ตัวบงชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ได ๕ คะแนนเต็ม
เนื่องจากไมมีผลกระทบในการดําเนินโครงการ
4. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
4.๑ ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
 ดานโครงสรางพื้นฐาน สามารถจําแนกไดดังนี้
๑) มีเสนทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เปนถนนลูกรัง คิดเปนรอย
ละ 60.64 ถนนลาดยาง คิดเปนรอย 31.09 คอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเปนรอยละ 5.96 และถนนหินคลุก คิด
เปนรอยละ 2.32 เปาหมายคือตองการจัดทําถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต ใหไดมากกวานี้หรือรอยละ 50
ของถนนในพื้นที่ตําบลชุมโค โดยผูบริหารมีนโยบายที่จะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง
ทุกสาย ปญหาคือ เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากปญหาดานงบประมาณ การแกปญหาคือ ประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะหางบประมาณมาดําเนินการ ซึ่งในแตละปทางผูบริหารได
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการแตไมทั่วถึง จึงตองทําความเขา ใจกับ ประชาชนในพื้นที่ และไดแจง
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน
๒) การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชเกือบทุกครัวเรือน คิดเปน 9๐
เปอรเซ็นต ปญหาคือ 1.กระแสไฟฟาไมเพียงพอ(ตก) ทําใหประชาชนไดรับความเดือนรอน การขยายเขตไมทั่วถึง 2.
ไฟฟาสองสวางทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความตองการให
ติดตั้งไฟฟาสองสวางมีจํานวนมาก เทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ ประสานความ
รวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดําเนินการแกไขอยางไร ทั้งนี้
เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดชวยกัน
แกไขปญหาใหกับชุมชน
๓) การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเปนของเทศบาลเอง สามารถ
ใหบริการไดไมครอบคลุมทุกหลังคาเรือน และมีน้ําใชตลอดทั้งป ปญหาคือ มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุนบอยครั้ง
สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา และแหลงน้ําดิบในการผลิตประปาเปนแหลงน้ําผิวดิน ประปา
ของเทศบาลยังไมสามารถที่จะผลิตเปนน้ําประปาสําหรับบริโภคได ตองใชงบประมาณสูงมากในการดําเนินการ ปจจุบัน
เทศบาลเปนผูควบคุมดูแลประปาบางสวนซึ่งใหทางหมูบานเปนผูดําเนินการบริหารจัดการ การแกปญหาคือ การลงพื้นที่
ดําเนินการแกไ ขตามจุ ดที่เกิดปญหาในทันที การพิ จารณาโครงการตางๆ เทศบาลก็ไดนําบรรจุ ในแผนพัฒนาสามป
เพื่อที่จะพิจารณาดําเนินการในปตอไป เมื่อมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป
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 ดานที่อยูอาศัยและการอุปโภคบริโภค
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในพื้นที่จึงมีที่อยูอ าศัยที่มั่นคง ซึ่ง
ประชากรมีความเปนอยูแบบครอบครัวแบบขยาย ครอบครัวแบบนี้คสู มรสรุนลูกยังตองอาศัยพอแมอยูไปกอนจนกวาจะมี
ฐานะพอที่จะแยกตัวไปหาที่อยูอ าศัยของตนเองไดครอบครัวรูปแบบนี้มีผลดีตอสมาชิกในครอบครัว ในแงการชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน และสามารถพึ่งพิงกันได โดยเฉพาะในกรณีที่มีความขัดแยงกันในระหวางสมาชิกรุนหนุมสาว หรือรุนเยาว ผู
อาวุโสสามารถชวยไกลเกลี่ยหรือปราณีปรานอมได นอกจากนี้สมาชิกแตละคนยังสามารถชวยเหลือกันไดในทุกเรื่อง ไม
วาจะเปนการชวยกันทํามาหากิน ชวยเลี้ยงเด็กๆ หรือทารก หรือชวยทํางานแทนในกรณีที่มีหญิงคลอดลูกใหมๆ เปน
ตน ประเด็นสําคัญที่สุด ทีจ่ ะเกิดผลดีสมาชิกรุนเยาวคือ การมผูใหญชวยอบรมสั่งสอนใหเรียนรูระเบียบปฏิบัติที่ดงี าม
ขัดเกลาใหเปนผูมีจริยธรรม คุณธรรม ไดรูจักวัฒนธรรมประเพณี ใหไดเรียนรูเรื่องราวในอดีต อันจะเปนเหตุใหเด็ก
เติบโตขึ้นมาอยางผูท ี่มีรากเหงา มีบรรพบุรุษ สรางความรูสึกผูกพันกับชุมชนของตนเอง ไดงาย คิดเปนเปอรเซ็นต
ประมาณ 70% แบะจะมีครอบครัวอีกลักษณะหนึ่งก็คือ ครอบครัวเชิงเดียว ครอบครัวแบบนี้มักเปนครอบครัวของคน

รุนหนุมสาวที่ทั้งสามีภรรยา
ตองทํางานนอกบาน
แมจะมีลูกก็มักตองพึ่งพาบุคคลอื่นชวยเลี้ยงดูลูกให
ครอบครัวเดี่ยวมีขอดีคือสามีภรรยามีความสัมพันธใกลชิด มีอิสระในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมทั้งวีการ
เลี้ยงลูกดวยไดมาก แตขอเสียของครอบครัวเชนนี้ไมนอย การที่สามีภรรยาอยูกันตามลําดัง ไมมีผูใหญอาศัยอยู
ดวยอาจทําใหสามีภรรยาขัดแยงกันรุนแรงไดงาย เพราะไมมีใครคอยหามปรามไกลเกลี่ย หรือเปนที่พึ่งทางใจ
คอยปลอบใจ การแตกแยกอาจเกิดขึ้นไดงาย นอกจากนั้นครอบครัวเดี่ยวแทๆ จะขาดผูชวยเหลือที่แข็งขันใน
การเลี้ยงดูลูก ทําใหลูกๆ ในครอบครัวเดี่ยวตองถูกเลี้ยงดูโดยบุคคลนอกครอบครัว ซึ่งปจจุบนั ก็เริ่มมีอัตราการเปน
ครอบครัวเชิงเดียวเพิ่มมากขึ้น

(๒) การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรสวนใหญทําการเกษตร รอยละ ๗๐ เชน สวน
ยางพารา สวนปาลมน้ํามัน สวนผลไม ตามลําดับ รายไดสวนมากมาจากการทําการเกษตร มีอาชีพและมีรายได ถา
เปรีย บเทีย บอั ตราการวา งงานทั้ ง จังหวั ด ถือ ว า อัตราการว า งงานของประชากรในเขตเทศบาลมี อั ตราที่ ต่ํ า กว า มาก
ประชากรบางสวนมีรายไดจากการรับจางทั้งในพื้นทีแ่ ละนอกพื้นที่ และอาชีพประมง ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม
เทากัน แตปญหาก็คือ ไมมีการเก็บออม สาเหตุเปนเพราะวาราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ําคาครองชีพสูง มีเงินแตซื้อ
ของไดนอยลง ประชากรมีพื้นที่ในการทางเกษตรบางสวนในที่ที่มีน้ําทวม บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งชวง บางพื้นที่เริ่มการ
ขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมาก สงผลกระทบกับสภาวะแวดลอม เชน ปริมาณการทิ้งขยะ เกิดปญหาการรองเรียน
มายังเทศบาล การแกปญหาคือ เทศบาลก็ไดลงพื้นที่แกไขปญหาในทุกครั้ง รวมทั้งการดําเนินโครงการคัดแยกขยะ เพื่อ
สรางจิตสํานึกและมีสวนรวมมากขึ้น อีกทั้งเทศบาล ไดแกไขปญหาโดยจัดโครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อใหชุมชนมีรายได
เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุดหนุนกลุมอาชีพในชุมชน แตการพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงค
เทาที่ควร เนื่องจากกลุมอาชีพตางๆ ยังขาดความรูดานการบริหารจัดการและความรูดานการตลาด

(๓) การวิเคราะหขอมูลสังคม
 ดานสุขภาพและสาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัด
กรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน ไดแก โรคความดัน เบาหวาน โรค
ไขเลือดออก โรคมือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล ปญหาคือประชาชนบางราย
ไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป
การแกไขปญหา คือ เทศบาลและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ไดจัดกิจกรรมรวมมือ
กันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี แตตองเปน
การดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ป ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชุมโค ประจําป 2561

หนา 94

มาตรฐาน การใชยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยที่ไมเหมาะสม การออกกําลังกายยังไมสม่ําเสมอ และประชากรสวนมาก
ไมไดรับการตรวจสุขภาพ ปญหาเหลานี้เทศบาลพยายามอยางยิ่งที่จะแกไข โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา

 ดานการศึกษา
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙
อาน เขียนภาษไทยและคิดเลขอยางงายได เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป รอยละ ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙
ป ไดเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ หรือเทียบเทา และที่ไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ ๙๙ ดานการศึกษาอยูใน
เกณฑที่ดี ปญหาคือยังไมสามารถที่จะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได การแกปญหาของเทศบาล ไดจัดกิจกรรมใหกับ
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ใหกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และ
รวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน
 ดานคานิยมของคนในพื้นที่
จากการสํา รวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรมีกิจ กรรมทางศาสนา(พุ ทธ)
และประชากรบางสวนรวมทํากิจกรรมของศาสนาคริสต และอิสลามดวย ประชากรในเขตเทศบาลใหความรวมมือ
กันทํากิจกรรมสาธารณะตางๆ ผูสูงอายุ ผูพิการไดรับการดูแล ปญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบ
บุหรี่ รวมทั้งที่เปนครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุน การแกปญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ใน
ชุมชน พยายามที่จะใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและรณรงคใหเห็นถึงโทษของการดื่มสุรา ใหชุมชนเห็น
ความสําคัญของครอบครัว เชน การแขงขันกีฬาชุมชน แอโรบิคแดนซ งานประเพณี เปนตน
 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัย
อยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แตเทศบาลเองก็มีมาตรการปองกันคือจะดําเนินการ ติดตั้ง
กลองวงจรปดในจุดที่เปนที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
จุดบริการ ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน แตปญหาที่พบเปนประจํา
คือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาที่ชุมชนไดรั บ
ผลกระทบเปนอยางมาก การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธให
ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความรวมมือไปยังผูนํา
การขอกําลังจาก ตํารวจ ผูนํา อปพร. เพื่อระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง แตจะไมใหเกิดขึ้นเลยยังเปนปญหาที่
ปจจุบันไมสามารถที่จะแกไขได ทั้งที่มีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องที่ทางเทศบาลจะตองหาวิธีที่จะแกไข
ปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาที่ที่สามารถดําเนินการได
 ดานยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล มีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือ
วานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานตางๆในพื้นที่ชวย
สอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานั้น เชน การณรงค
การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู ในสวนของนอกเหนือจากอํานาจหนาที่ ก็เปนสวนของ
อําเภอหรือตํารวจเปนกรณีไป ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด

(๔) การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพื้ น ที่ ข องเทศบาลส ว นมากเป น พื้ น ที่ สํ า หรั บ เพาะปลู ก ที่ อ ยู อ าศั ย ร า นค า สถาน
ประกอบการ ตามลําดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ไดแก ดิน น้ํา
ตนไม อากาศที่ไมมีมลพิษ ปญหาคือ พื้ นที่บางสวนติดทะเล ทําใหดินเค็ม น้ํา ใตดินก็เค็ม หรือไมก็เปนน้ํากรอย ไม
สามารถที่จะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอื่น และน้ําฝน น้ําในการเกษตรก็
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ตองรอฤดูฝน มีแหลง น้ํ าใช ในการเกษตรไมเพี ยงพอ ป ญ หาคื อยังไมสามารถหาแหลงน้ํ า
สําหรับการเกษตรไดเพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่สวนมากเปนของประชาชน เอกชน ปญหาดานขยะ เมื่อชุมชนขยายตัวขยะก็
มากขึ้น การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการเพื่อแกปญ หาใหกับประชาชนและเป นไปตามความตองการของ
ประชาชน เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพื้นที่ของ
ตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับ ปรุงสภาพภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม ให เป น เมื องน าอยู เปน ที่ พักผ อนหยอนใจของ
ประชาชน ฯลฯ

(๕) ดานการเมือง – การบริหาร
เทศบาลไดจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 14หมูบาน/ชุมชน แตละหมูบานจะมี
ผูใหญบานเปนผูนํา ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางของเทศบาล ประชาชนใหความรวมมือดานการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเปนอยางดี ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดที่
น า สั ง เกตคื อ มี ก ารโจมตี ซึ่ ง กั น และกั น ไม ว า จะเป น การเลื อ กผู ใ หญ บ า น สมาชิ ก สภาฯ นายกเทศมนตรี
โดยเฉพาะ การเลือกตั้ง สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี การแกไขปญหาของเทศบาลคือ ขอความรวมมือ ผูนํ า
เจ า หน า ที่ ที่มี ห นา ที่ รั บ ผิ ด ชอบให ร ะมั ดระวั ง สอดส อ งพฤติ ก รรมและให ร ายงานอํ า เภอทราบ การรณรงค
ประชาสัมพันธ ใหขอมูลที่ถูกตอง เกี่ยวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับ
ทราบ ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ไดพยายามแกไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถิ่นทุกหมูบานใน
เขตเทศบาล ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเขา
รวมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย สงผลใหเทศบาลดําเนินงานตามความตองการของประชาชน
และประชาชนไดรับประโยชน และมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้ เทศบาลไดจัดโครงการอบรม
ศึกษา ดูงาน ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม. และกรรมการหมูบาน โครงการ
อื่นๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาเทศบาลใหเจริญเทา
เที ย มกั บ เทศบาลอื่ นๆ และเทศบาลมี โ ครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ในการปฏิ บั ติ ง านให ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ มีอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาลจํากัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ อีกทั้งปญหาทางการเมืองมี
ผลกระทบตอการพัฒนาเปนอยางมาก ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องของผลประโยชน
4.๒ ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
ดานการบริหาร
- ลักษณะการทํางานมุงที่ผลงานของแตละสวนราชการ มากกวาการทํางานในภาพรวมของเทศบาล
- ไมมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพ
- มีสวนราชการรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของเทศบาลครบถวน
- มีการประสานงานสวนราชการและภาคเอกชนอยางใกลชิด
- มีการวางแผนการปฏิบัติจนบรรลุเปาหมายทุกขั้นตอน
- มีการกํากับดูแลการปฏิบัติทุกภารกิจ
ดานระเบียบกฎหมาย
- การถือปฏิบัติตามระเบียบบางเรื่องมีแนวทางการปฏิบัติไมชัดเจน
- สามารถตราขอบัญญัติบังคับใชไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย
- ระเบียบกฎหมายที่กําหนดแนวทางปฏิบัติบางประเภทออกมาลาชา
พนักงานและลูกจาง
- จํานวนพนักงานและลูกจางไมสอดคลองกับปริมาณงาน เนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณ
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- พนักงานจางของเทศบาลไมไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับหนาที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- พนักงานบรรจุใหมขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านและขอบขายของงานในหนาที่

งบประมาณ
- การจัดทํางบประมาณดานการลงทุนในโครงการกอสราง ตาง ๆ ไมสอดคลองกับการจัดทําแผนพัฒนา
- งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา มีอยูอยางจํากัดและไมเพียงพอ

การจัดหาพัสดุ
- ไมมีเจาหนาที่พัสดุที่รับผิดชอบงานดานการจัดหาพัสดุโดยตรงของแตละสวนราชการ ทําใหเจาหนาทีท่ ี่
ปฏิบัติงานดานการจัดหาพัสดุไมเพียงพอ อาจทําใหการปฏิบัตงิ านไมถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการตาง ๆที่
เกี่ยวของในการจัดหาพัสดุอยางได

การประสานงานกับภาคสวนที่เกี่ยวของ
- ประชาชนสวนใหญไมคอยสนใจเขารวมกิจกรรมของทาง เทศบาล เชน การประชุมประชาคม
เครื่องมือ เครื่องใช
- ขาดการพัฒนาความรูพนักงานในเรื่องการใชเครื่องมือ เครื่องใช
- ขาดการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชใหอยูในสภาพที่พรอมใชไดตลอดเวลา
- เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ
สถานที่ / ที่ตั้ง
- สถานที่ทํางานชํารุด ยังไมไดรับการปรับปรุง ทําใหไมมีความคลองตัวในการปฎิบัติงาน
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