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สวนที่ ๑  
                                          บทนํา 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนบทบาทและอํานาจหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ  ตามอํานาจหนาที่ ท้ังดานโครงสรางพื้นฐาน   
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย             
ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา 50  วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจาง  การตรวจสอบ        
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ  ขอบังคับ
วาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด”   แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
มีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมี   ทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  จึงเปน
เครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว   

การติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจของ       
องคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่ กําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบและกําหนดทิศทาง 
การพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
องคกร  บุคลากร  สภาพพื้นท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการ
พัฒนาในปตอๆ ไป พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ทองถ่ิน  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็งและมีความ
ยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง  

1.1 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น และการนํา

แผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม การจายขาดเงินสะสม 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตองมี
การตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือ 
การใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  การนําแผนไปจัดทํางบประมาณน้ีเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมฉบับถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 22
ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงาน
จัดทํางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณ การ
รายรับ และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายการเงินและสถิติตางๆ ของทุก
หนวยงานเพื่อใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 
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  กระบวนการของแผนพัฒนาก็มีเรื่องของการติดตามและประเมินผลซึ่งเกิดจากการวางแผน
และการใชงบประมาณท่ีไดตั้งไวซึ่งจะเปนสวนสําคัญที่จะแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ ความลมเหลวและ
แนวทางในการกําหนดกรอบการพัฒนาในระยะภายหนาตอไป 
            การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนิน
อยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูล
ปอนกลับ (Feedback)  เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงานหากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว  ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชน  หรือไดรับนอย
กวาที่ควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยง
ในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 
  ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใช
ตนทุน (Cost-effective)  ดําเนินงานดานตางๆ เชน  การใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของ
โครงการตางๆการระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถ
ในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ใน
โครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

  ในสวนของการประเมินผลนั้น  เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดี่ยวกับการ
ติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการ
ดําเนินการซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วา แผนงานที่
กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้น ใหผล
เปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการ
ตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชงบประมาณเพียงใด ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปน
ขอมูลยอนกลับ ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรงุและการตัดสินใจครั้งตอไป  นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือ
เปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ โดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มี
ความเท่ียงตรงเชื่อถือได  

1.2  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
 ๑) เพื่อใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ เกิดประโยชนตอประชาชนและ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี  

๒) เพื่อใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  
๓) เพื่อรูถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาํบลทาประจะและแกไขไดตรงกับ

ปญหาท่ีเกิดขึ้น  
๔) เพื่อใชเปนขอแนะนําผูบรหิารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 

 1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน 
ขั้นตอนที่ ๑  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
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๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามขอ ๒๘ (1) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและ
อาจไดรับการคัดเลือกอีกได  

ขั้นตอนท่ี ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  กําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ปดประกาศไว เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่ งครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกป                          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3)      
พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑2 (๓)  13 (5) 

ขั้นตอนที่  ๕   ผูบริหารทอง ถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาวและตองปด 

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3)       
พ.ศ.๒๕61 ขอ ๑3 (๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
          1.4  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซึ่งตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบ
ที่สําคัญ ๒ ประการ  ดังนี้ 

๑.ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองคกระกอบ  ๔  ประการ ดังนี้ 
  (๑)  ผู เขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน 
ผูรับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถิ่น  ผูมีสวนเกี่ยวของ  และผูมีสวนไดเสีย 
(stakeholders) ในทองถิ่น  ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนราย  
ไตรมาสและรายหกเดือนได  ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว
และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๕ 

 

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

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

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

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
 ๒.เครื่องมือ  อันไดแก   

เครื่องมอื  อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวม
ขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และ
ขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา 
เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน    
เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

๓.กรรมวิธี  อันไดแก  
  เปนวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ อันไดแก
แผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย การลงนามในสัญญา การเบิกจาย
งบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร 
อันไดแก ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ เพื่อตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis)  

๔.  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการตดิตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนํา
ขอมูลมาวิเคราะห  เปรียบเทียบ การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถาม
ขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ  นาํมาวิเคราะหปญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา  

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย ทะเบียนทรัพยสิน  
เอกสารการดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่     
สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่ม๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐          

ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทอง ถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
   (๒)  แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 

แบบที่  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



๖ 

 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

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

ผูรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการหรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

1.5 ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
          ๑) ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 

๒) เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ  ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติ
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
นอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
บางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ 
เปนตน 

๔) ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคย่ิงข้ึน 

๕) ทําใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลาน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร 
เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงาน
ใหมีความกระจางชัด  เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป 

๖) ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง 
และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว      
ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗) ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม  
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนบัสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนําโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ ทั้ง
ผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)   

๘) การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคดิริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรงุในสวนใดบาง       

๙) การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข
ปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการท่ีมีลักษณะ
แขงขันกันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็
ควรยกเลิกทิ้งเสีย  

    



๗ 

 

สวนที่ ๒   
การติดตามและประเมินผล 

          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาประจะ  ไดกําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทาประจะ  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังน้ี     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   

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

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

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

  คูมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป รูปแบบใหม       
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

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

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงาน

หรือไม  และเปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลกัของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล      
แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดม่ังหมาย
เพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา  รวมทั้งปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่ของทองถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถิ่น 

 



๘ 

 

 (๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมี

น้ําใชในการอุปโภค - บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด 
มีแหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาส

ไดรับการดูแลอยางทั่วถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความ
เปนอยูดขีึ้น  มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน  

อบายมุข  การทะเลาะวิวาท        
๔)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการทองเที่ยวในทองถิ่น
เพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําราย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะ ท่ีเปนพิษ  

ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณนํ้าเสียลดลง  การระบายน้ําดีขึ้น     
๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นทองถิ่นยังคงอยูและไดรับการสงเสริมอนุรักษ สูคนรุน
ตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมในการ
อนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังที่เปนชีวิต คานิยมที่ดีงาม 
และความเปนไทย  รวมทั้งไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถิ่น ความ
เปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดํ า เนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุ

วัตถุประสงคหรือไม  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนิน
โครงการสามารถแกไขปญหาของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา  วัสดุ  
อุปกรณ  ครภุัณฑ      ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

 (๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการ

แกไขหรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งสงผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
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(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย

พิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภา พของปร ะชา ช น   สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  
เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดขึ้นอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ 
กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม 

๔.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ทองถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และรวมทั้งตําบล อําเภอ เนื่องจากในเขต
เทศบาลน้ันมีหมูบานที่บางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตเทศบาลและเขต อปท.ขางเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่ง
กันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน 

๔.๓  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอ
ทองถิ่น เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพื่อใหเกิดการ   
บูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ              
การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

๔.๔  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใด

เปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําได
หลายแนวทาง  เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis) การวิเคราะห
ปจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เปนการวิเคราะห ตรวจสอบ  ติดตามองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน   

๔.๕  ดําเนนิการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม 

๔.๖  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๗  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๘  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปที่ผานมาละปปจจุบัน 
๔.๑๐ เสนอแนะความคดิเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

วา มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตร
ประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการ
การพัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมทั้งปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร
ดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 



๑๐ 

 

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลทาประจะไดนํากรอบการพัฒนาประเทศไทย 

ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาภาคใต แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและนโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตําบล
ทาประจะมาใชในการกําหนดทิศทางการพัฒนาใหเชื่อมโยงสอดคลองกับบริบทศักยภาพและความตองการของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลทาประจะโดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป (พ.ศ. 2560 – 2580) 
ภายหลังผลประชามติเมื่อวันที่ 7  สิงหาคม พ.ศ. 2559 “ยุทธศาสตรชาติ ” จะเปนกรอบอยาง

หนึ่งในการจัดทํานโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดตอๆ  ไป เชน 
มาตรา 65  รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลัก

ธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดัน
รวมกันไปสูเปาหมายดังกลาวการจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย และสาระที่พึงมี
ในยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวตองมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึงดวย 

ยุทธศาสตรชาติ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
มาตรา 275  ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายใน

หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งป นับแตวันท่ีกฎหมายดังกลาวใชบังคับ 

วิสัยทัศน : 
 

 
 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร : 

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการ
บรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว 
และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปน ธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดใน
ระบบเศรษฐกิจจึงกําหนดยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานความมั่นคง 
(๑) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคง ทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น 

สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๑ 

 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง
รูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคาการลงทนุ พัฒนาสูชาติการคา 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งย่ังยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรย่ังยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน 
(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๒) การยกระดับการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 
(๓) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

ยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
(๑) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรม ที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสงัคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนบัสนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๑) จัดระบบ อนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรพัยากรธรรมชาติ 
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 



๑๒ 

 

(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครฐั ใหมีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) ปรับปรุง การบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) สิ้นสุดลง 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

1
อันจะนําไปสูการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง การเขาสู
สังคมผูสูงอายุ ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาประสิทธิภาพของการผลิต ความสามารถใน
การแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ                 
ฉบับที่ 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ 

(1)  การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม 
(3)  การสนบัสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
(4)  การพัฒนาสูความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
จากสถานะของประเทศไทยและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประ เทศกําลั งประสบ

อยู   ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ           
ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผาน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุขและนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 
 

                               
1คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) เสนอ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมวาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  20 ป และมีการแปลงยุทธศาสตรชาติดังกลาวเปนแผนงาน/โครงการในชวง  5 ป โดยระบุแผนปฏิบัติการและ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่เปนรูปธรรม รวมทั้งใหมีการประเมินผลของการดําเนินงานทุกรอบ  1 ป และ 5 ป 



๑๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร : 
ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

(๑) สงเสริมใหเด็กปฐมวัย มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
(๒) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหคิดสรางสรรค ทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขา

สูตลาดงาน 
(๓) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ และใหทุกภาคสวนคาํนึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
(๔) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
(๑) เพิ่มโอกาสใหกับกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ

ของรัฐ 
(๒) กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่ มีคุณภาพ

ใหครอบคลุมและทั่วถึง 
(๓) การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
(๑) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน 
(๒) ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในปจจุบัน เพื่อยกระดับไปสู

อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง 
(๓) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(๔) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
(๕) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อสงเสริมการคาที่เปนธรรมและอํานวยความ

สะดวกการคาการลงทุน 
(๖) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให

สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดตนทุนในการใหบริการ 
ยุทธศาสตรที่ 4 : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

(๑) พัฒนาหลักเกณฑการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
(๒) เพิ่มพ้ืนที่ปาเศรษฐกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายรอยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยสงเสริม

การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว 
(๓) เรงรัดใหมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา และแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 
(๔) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน 

ยุทธศาสตรที่ 5 :  การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 

(๑) สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหนและธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย 

(๒) เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง 

(๓) พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ 
(๔) สงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง 



๑๔ 

 

(๕) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพื้นฐานความ
แตกตางทางอัตลักษณและชาติพันธุ 

ยุทธศาสตรที่ 6 :  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน 
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ 
(๓) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๔) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 7 :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
(๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคมนาคมขนสง พัฒนาขนสงทางราง ขนสงสาธารณะ 

โครงขายถนน ขนสงทางอากาศ ขนสงทางนํ้า 
(๒) การพัฒนาระบบโลจิสติกสพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส การอํานวย

ความสะดวกทางการคา 
(๓) การพัฒนาดานพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชพลังงานทดแทน 

สงเสริมไทยเปนศูนยกลางพลังงาน 
(๔) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ  สรางความม่ันคง

ปลอดภัยทางไซเบอร 
ยุทธศาสตรที่ 8 :  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

(๑) สงเสริมการลงทุน การวิจัยและพัฒนาผลักดันในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม ลงทุนวิจัย
และพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย 
เสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

(๒) พัฒนาใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจ 

(๓) พัฒนาสภาวะแวดลอมของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งดาน
บุคลากร  โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 9 :  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
(๑) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู  เอ้ือตอการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) พัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของ

ประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุล 
(๓) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน

บาน 

ยุทธศาสตรที่ 10 :  ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
(๑) สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
(๒) การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 



๑๕ 

 

(๓) การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานา
ประเทศ 

 

1.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย พ.ศ.2561-2564  
วิสัยทัศน (Vision): 

“ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตรและการทองเที่ยวระดับนานาชาติ บนฐานราก
ของชุมชนท่ีเขมแข็ง” 

พันธกิจ(Mission) 
1) พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาลมน้ํามัน ยางพารา และผลไม 
2) พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตวที่สามารถสรางความ

โดดเดน 
3) พัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว สรางรูปแบบการทองเท่ียวที่หลากหลาย การบริหารจัดการ

และสรางเครือขายการทองเที่ยวระหวางกลุมจังหวัด 
4) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน การขนสง และโลจิสติกส เพื่อรองรบัการพัฒนาของกลุม

จังหวัด 
5) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอม ศิลปวัฒนธรรมและสภาพสังคมที่ดี 

เปาประสงครวม 
1) กลุมจังหวัดเปนศูนยกลาง การผลิตและแปรรูป ยางพารา ปาลมน้ํามันของประเทศ 
2) เปนกลุมจังหวัดชั้นนําดานการเพาะสัตวน้าํเศรษฐกิจและการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจที่มีความ

โดดเดนในพื้นที่ 
3) กลุมจังหวัดเปนสถานที่ทองเที่ยวนานาชาติ ที่มคีณุภาพและมีความหลากหลายของ

รูปแบบการทองเท่ียว 
4) มีระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสท่ีมีศักยภาพในการรองรบัการพัฒนาดาน

ตางๆของกลุม 
5) กลุมจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ มีสิ่งแวดลอม สภาพสังคมที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจดัการ พืชเศรษฐกิจหลัก (ปาลม

น้ํามัน ยางพารา ไมผล) 
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพ่ิมผลผลิตจากการประมงชายฝง การเพาะเลี้ยงสัตวน้าํเศรษฐกิจและ

การเลี้ยงสัตว เศรษฐกิจที่มีความโดดเดนในพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน การขนสงและโลจิสติกส เพื่อรับรองการ

พัฒนาของกลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสูการเปนเมอืงสีเขียวและสังคมคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

แผนพฒันาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม (รอบป พ.ศ.2560) จังหวัดนครศรธีรรมราช 
วิสัยทัศน (Vision) 
“นครแหงอารยธรรมนาอยูนาเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมย่ังยืน” 

คํานิยามวิสัยทัสน 
คําจากวิสัยทัศน หมายถึง 

นครแหงอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนาพลเมืองอยูรวมกันอยาง 
เอ้ืออาทรมีแหลงบมเพาะบุคคลดวยดวยสถาบันการเรียนรูทั้งในและนอกระบบและ
มีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดอยางยาวนาน 

นาอยูนาเที่ยว เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมอุบัติภัยภัยพิบัติทางธรรมชาติและสงเสริมสุขภาพ
อนามัยอาหารปลอดภัยเมืองสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเมืองพลังงานสะอาด
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตินําการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
สาธารณูปโภคระบบคมนาคมเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงโครงขายถนน
ใหไดมาตรฐานสงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติปลูกฝง
ความเปนเจาบานท่ีดีและเปนคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีเปนเมืองนาเที่ยว 

การเกษตรและ 
อุตสาหกรรมย่ังยืน 

นครแหงการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดลอม 
มุงเนนการผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยมีมาตรฐานตรงตามความตองการของผูบริโภค
และนํานวัตกรรมเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกตใชสงผลใหเกษตรกรประชาชน
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตดีข้ึนการบริหารจัดการ
ดานโครงสรางพื้นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องดินน้ําและระบบ
ชลประทานรวมทั้งการจัดสรรที่ดินทํากินการจัดการดานการสงเสรมิการผลิตพืชสตัว
ประมงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู Smart Farmer การพัฒนาองคกรเกษตรกร
ใหเขมแข็งการบริหารจัดการฟารมสู Smart Farm การวางแผนการผลิตการพัฒนา
ตลาดสินคาเกษตรที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือขายดานการตลาดทั้งภายใน
และภายนอกประเทศการแปรรูปเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรสรางผลตอบแทนเชิง
เศรษฐกิจและการประยุกตใชนวัตกรรมดานการเกษตรคูขนานภูมิปญญาทองถิ่นโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการพัฒนาพรอมทั้งสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศนสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสูการพัฒนาการเกษตรที่
ยั่งยืนของจังหวัดโดยคํานึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจความย่ังยืนทางดาน
สิ่งแวดลอมและความย่ังยืนทางดานสังคมของจังหวัด 

จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
จากขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดและกําหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรใน

ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชไดกําหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็นดังนี้ 
1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรมสงบสขุนาเท่ียว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนยกลางการคมนาคมขนสงและกระจายสินคาของภาคใต 

เปาประสงครวม ( วัตถุประสงค) (Objective) 
1. เพิ่มรายไดจากการเกษตรอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวโดยควบคูกับการยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพ 



๑๗ 

 

2. ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
3. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดําเนินชวิีตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมีการสืบสานอยางตอเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
1. บรหิารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2. พัฒนาการทองเท่ียวบนพื้นฐานธรรมะธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
3. บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
4. พัฒนาคนชุมชนและสังคมใหนาอยูเขมแข็งมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรธีรรมราช 
วิสัยทัศน “องคกรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

1. บริหารจัดการองคกรภายใตหลักธรรมภิบาล โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
2. สงเสริม พัฒนาแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมใหไดมาตรฐาน

และปลอดภัย 
3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานกีฬา 
4. พัฒนาศกัยภาพการจัดการศกึษาสรางโอกาสการเรียนรูใหกับประชาชน 
5. สงเสริม ทํานุบํารงุ ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 
6. พัฒนาคณุภาพชวิีตประชาชนทุกกลุมวัย ใหอยูดีมีสุขพึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
7. ฟนฟู อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
8. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

เปาประสงค 
1. องคกรแหงการเรียนรู ที่มีการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถใหบริการ

สาธารณะไดอยางมาตรฐาน 
2. นครศรีธรรมราช เปนเมืองทองเท่ียวที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย 
3. ประชาชน นกัเรียน นักศึกษา มีสขุภาพอนามัยที่ดีมีสถานที่ออกกําลังกายครอบคลุมทุก

อําเภอ 
4. การศึกษามีคุณภาพ เตรียมพรอมการเปนประชาคมอาเซียน 
5. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญญาทองถิ่นอันดีงาม ไดรับการสงเสริม 

สนับสนุน ทํานุบํารุงใหคงอยูและเจริญรุงเรือง 
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสมดุลและยั่งยืน 
8. ระบบบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณปูการไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความสะดวกสามารถเขาถึง 
 
 
 



๑๘ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
1. ดานการบริหารจัดการองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล 

1) พัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู ( Leaning organization)และสงเสรมิการ
จัดการความรู 

2) เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร 
3) จัดหาเครื่องมือเครื่องใชและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย 

2.ดานการทองเที่ยวและการกีฬา 
1) สงเสริมการทองเที่ยวปรับปรุง พัฒนาสถานที่ทองเท่ียว และบริการทางการ

ทองเท่ียวใหได 
2) จัดใหมีและบํารุงรกัษาสนามกฬีาประจําอําเภอ ลานกีฬา ศูนยออกกําลังกาย 

สวนสุขภาพ สวนสาธารณะ ใหครอบคลุมทุกอําเภอ 
3) สงเสริมพัฒนาเดก็เยาวชน และบุคลากรทางการกีฬา ใหมีทักษะดานการกีฬา 

3.ดานการศกึษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน 
1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรยีนในสังกัดใหไดมาตรฐานและ

สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2) สงเสริมและพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน และประชาชนใหไดรับการพัฒนา

ทุกๆดาน 
3) สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของชุมชนเพื่อเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตลอดชีวิต 
4) ทํานุ บํารุงและสงเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
4.ดานคุณภาพชีวิต 

1) สงเสริมและพัฒนาดานสาธารณสุข 
2) สงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
3) พัฒนา สงเสริมคณุภาพชวีิตของเด็กเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และ

ผูดอยโอกาส 
4) สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพของประชาชนใหพึ่งพาตนเองไดตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอมและพลังงาน 

1) สรางจิตสาํนึก อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2) สงเสริม สนับสนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) สงเสริม สนับสนุนระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4) สงเสริม สนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 
5) จัดหา บํารุง รักษาแหลงน้ําเพือ่การเกษตรอุปโภคและบริโภค ปองกันอุทกภัย

และภัยแลง 
 
 
 
 



๑๙ 

 

6.ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1) กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ท่ีเชื่อมระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
2) กอสราง ขยายเขต ปรับปรงุ ซอมแซม ระบบประปา/ไฟฟาในสวนที่ อบจ.

รับผิดชอบ 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรธีรรมราช 

วิสัยทัศน“ องคกรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหมีองคความรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และ
สงเสริมการสรางเครือขายเกษตรกร 

2. พัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน และความตองการของตลาด วิสาหกิจชุมชน
สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถ่ินและสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มมูลคาการ
ผลติ ดานการเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

3. สงเสริมการผลิตและจาํหนายสินคาเกษตรทั้งที่เปนอาหาร มิใชอาหาร และพลังงาน
ทดแทน 

4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
5. จัดใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึงและเพียงพอ 
6. ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรเพือ่การทองเที่ยว ทั้งแหลงทองเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด 

ประชาสัมพันธการทองเท่ียว เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณที่ดขีองจังหวัด 
7. สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว 
8. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหม 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชน โดยใหความสําคัญกับ
ความสอดคลองกับความตองการภาคเศรษฐกิจชุมชน 

9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนสงและระบบโลจิสติกส 
เปาหมายการพัฒนา 

1. รายไดของชุมชนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป 
2. ประชาชนไดใชประโยชนจากที่ดินอยางเปนธรรม ท่ีดินมีคุณคาและไดรับประโยชนมากขึ้น 
3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนเมืองนาทองเที่ยวติดอันดับของภาคใต 
4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยใหความสําคัญกับการ

เพิ่มมูลคาการคาการลงทุนของจังหวัด 
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน 
พันธกิจ 

1. ฟนฟูพื้นที่ปาและระบบนิเวศใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
2. สงเสริมการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่ตนน้ําและลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีระบบ

ชวยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ําแลงและน้ําทวม 
รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบการจัดการน้ําเสีย 



๒๐ 

 

3. สงเสริมใหมีมาตรการควบคุมการทองเที่ยวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติในชุมชน ใหอยูใน
ขีดความสามารถการรองรบัของระบบนิเวศ 

4. สงเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝงคานิยมการบริโภค อยางพอเพียงและยั่งยืน 
การสรางเครือขายชุมชน เพื่อการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน 

5. สงเสริมใหชุมชน หมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสรา งประสิทธิภาพ
ของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส ขยะติดเชื้อ สงเสริมให
มีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะในแหลงกําเนิดสนับสนุนการสราง
ธุรกิจจากขยะรไีซเคลิ และสนับสนุนใหมีระบบเก็บขนและกําจัดขยะ แบบรวมศูนย 

6. เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ท้ังดานวิชาการ บุคลากร และสราง
จิตสํานึกของชุมชนในการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

7. สงเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใส
สะอาด 

8. สนับสนุนสงเสริมการรังวัดและจัดทําแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
9. ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม อนุรกัษ

ฟนฟูความหลากหลายของพันธุกรรมทองถิ่น เพื่อรักษา ปกปองระบบนิเวศท่ีเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

เปาหมายการพัฒนา 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลเชิงนิเวศนอยางยั่งยืน ประชาชนมีการ

ดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขภายใตคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี 
2. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
3. ครวัเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใชพลังงาน และมีพลังงานใชอยางเพียงพอ 
4. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกรภาคประชาสังคมใหมีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาใน
ทุกดาน 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น สงเสริมใหเยาวชน ประชาชน ใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางฉลาดเพื่อเสริมสรางการเรยีนรู 

3. รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดลอม
ชุมชนใหถูกสุขลักษณะ 

4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข สงเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย 
(แพทยทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 

5. รณรงค ปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจํานวนผูเสพและผูเก่ียวของ
ใหนอยลง 



๒๑ 

 

6. รณรงค  ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ 
เฝาระวังปองกันปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม 

7. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรกัษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

8. พัฒนาการกีฬา เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางทั่วถึง 

9. สงเสริมการทํานุบํารงุและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนา 
ฟนฟูตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการเรยีนรูของเยาวชนและประชาชน
และเผยแพรสูสังคมโลก 

10. สงเคราะห และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได 

11. สรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อความเขมแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทําและใช
แผนชุมชนสงเสริมกิจกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน 

 เปาหมายการพัฒนา 

1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข 
2. ประชาชนไดรับสวัสดิการพื้นฐานอยางทั่งถึงเปนธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางรางกาย จิตใจ สตปิญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญ

พันธุที่เหมาะสมในทุกชวงวัย 
4. ประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปจจัยเสี่ยงตอ

สุขภาพลดลง 
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

พันธกิจ 
1. พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยาง

ทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและครบถวนเพียงพอ 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึงทุกพื้นที ่

เปาหมายการพัฒนา 
1. มีระบบโครงสรางพื้นฐาน ที่ไดมาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยง

กับระบบขนสงอ่ืน รวมทั้งเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสรมิสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พันธกิจ 

1. รณรงคสรางกระบวนการเรียนรูปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยและจิตสํานึกธรรมาภิบาลใหแกเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน 



๒๒ 

 

2. พัฒนาการบรหิารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
สนับสนุนใหใชทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการ
ใหบริการประชาชน ลดขั้นตอนการทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน 

3. พัฒนาและสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีตอบสนองความตองการในระดับชุมชน
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและ
ระบบการติดตามประเมินผล 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

เปาหมายการพัฒนา 
1. ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอมในการแกปญหาและใหบรกิารประชาชน 
3. มีการบริหารจัดการที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีสวนรวมของทุกภาคีใน

การพัฒนา 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.1 วิสัยทศัน(Vision) 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทปีระชาคม เพื่อระดมความคิด สรุปสภาพปญหา/ความตองการ

ของประชาชนในตําบลทาประจะ รวมถึงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลทาประจะและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาประจะได
รวมกันกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อเปนสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปนความมุงหมายและปรารถนา คาดหวัง
ที่จะใหเกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา ดังน้ี 

 
 
 

2.2 ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1:การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
เปาประสงค :  

๑. การพัฒนาถนนใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทางและขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร 

๒.ประชาชนไดรับบริการน้ําด่ืม น้ําใช อยางทั่วถึงมากขึ้น 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละท่ี เพิ่มขึ้นของถนนท่ีไดรับการในการ
เดินทางและขนสงผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น 

2. รอยละที่เพิ่มข้ึนของประชาชนมีน้ําดื่ม น้ําใชทั่วถึง 
 

รอยละ 5 
รอยละ ๕ 

 
 

กลยุทธ 
1. การกอสรางและบํารุงรกัษาถนนและสะพาน 
2. การจัดหาน้ําดื่ม น้ําใชและน้ําเพื่อการเกษตรและการจัดทําทางระบายน้ํา 

 

“ทาประจะ เปนเมืองนาอยูแหงโลกอนาคตดวยการบริหารจัดการภายใต          

หลักธรรมมาภิบาล เพ่ือรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน” 



๒๓ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2: การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เปาประสงค : 

1. ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นและมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
2. เด็ก  สตร ี ผูสูงอายุ คนพกิาร ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลท่ีดีขึ้น 
3. สนับสนุนใหมีการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 
4. เด็กกอนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาไดรับการสงเสรมิการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
5. ประชาชนไดรับการปองกันโรคอยางทั่วถึง 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1. รอยละของประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
2. รอยละของเด็ก สตรี  ผูสูงอายุ คนพิการ  ผูปวยเอดส

และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลท่ีดีขึ้น 
3. รอยละประชาชนไดรับการสงเสริมใหมีการเลน

กีฬามากขึ้น 
4. รอยละเด็กกอนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา

ไดรับการสงเสริมการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ 
5. รอยละประชาชนไดรับการปองกันโรคอยางทั่วถึง 

รอยละ 1 
รอยละ 1 

 
รอยละ 1 

 
รอยละ 1 

 
รอยละ 1 

กลยุทธ 
1. สงเสริมใหมีการจัดต้ังรานคาหมูบาน/ชุมชน กลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน เพื่อสราง

ความเขมแข็งแกชุมชน 
2. สงเสริม สนับสนุนสวัสดิการและสังคม สงเคราะห โดยเฉพาะแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ 

ผูดอยโอกาสและผูปวยเอดส 
3. สงเสริมใหมีการพัฒนาดานการกีฬา นันทนาการและการออกกําลังกายและสนับสนุน

การแขงขันกีฬาระดับตําบลและอําเภอ 
4. สนับสนุนการจัดการศึกษากอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
5. การปองกันโรคและระงับโรคตดิตอ 

ยุทธศาสตรที่ 3: การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความปลอดภัย 
เปาประสงค: ประชาชนไดรับความชวยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

รอยละประชาชนไดรับความชวยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย รอยละ 5 

กลยุทธ 
1. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอยและปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 
2. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
3. สนับสนุนและสงเสริมการสรางจิตสํานึกและวินัยจราจรแกประชาชน 
4. การรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
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ยุทธศาสตรที่ 4:การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
เปาประสงค : 

๑.ประชาชนมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒.ชุมชนมีความสะอาด ประชาชนไมรูสึกถูกรบกวนจากกลิ่นขยะและน้ําเสีย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
๑ .ร อยล ะของประชาช นมี ส วน ร วม ในการ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒.รอยละของชุมชนมีความสะอาด ปราศจากขยะ
ตามที่สาธารณะ 

รอยละ 5 
 

รอยละ 5 

กลยุทธ 
1. การสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
2. จัดใหมีระบบกําจัดขยะของชุมชนและครัวเรอืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5: การสงเสริม บํารุง รักษาศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดี 

เปาประสงค: ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสงเสริม
อยางตอเนื่อง 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

รอยละที่ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่อง 

รอยละ 5 

กลยุทธ 
1. สงเสริม ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดี 

ยุทธศาสตรที่ 6: การบริหารจัดการองคกร 
เปาประสงค: ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารและมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลอยาง

ตอเนื่อง 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

รอยละของประชาชนไดรับขอมูลขาวสารและมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของเทศบาลอยางตอเนื่องและทั่วถึง 

รอยละ 80 

กลยุทธ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน จัดหาเครื่องมือและเครื่องใช ปรับปรุง

สถานที่ปฏิบัติงานใหเหมาะสม 
2. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานโดยยึดหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร(Positioning) 
ดวยสภาพพื้นที่ของตําบลทาประจะที่ เปนพื้นท่ีที่เหมาะแกการทําการเกษตรที่หลากหลาย 

มีแหลงน้ํา เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ประชาชนมีความรักสามัคคี มีการรักษาและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของ
ตําบลทาประจะ ดังนี้“ทาประจะ เมืองนาอยู สาธารณูปโภคพื้นฐานครบครัน มีภูมิคุมกันทางสังคม ชุมชน
เขมแข็ง สิ่งแวดลอมย่ังยืน ภายใตหลักธรรมาภิบาล” 
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คําชี้แจง  :  แบบที่  1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
โดยจะทาํการประเมินและรายงานทุกๆ   ครั้งหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน…………………………เทศบาลตําบลทาประจะ……………….. 
ประเด็นการประเมิน มี 

การ
ดําเนินงาน 

ไมมี 
การ

ดําเนินงาน 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
  

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /  
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /  
3.มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ /  
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /  
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น /  
6.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

/  

สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพฒันาทองถิ่น   
7.มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล /  
8.มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน /  
9.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถิ่น 

/  

10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 

/  

11.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

/  

12.มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13.มีการกําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนา /  
14.มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด /  
15.มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา /  
16.มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร /  
17.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร /  

แบบที่  1  การกํากับการจัดแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
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แบบที่ 3 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน) 
คําชี้แจง : แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือ              
ไตรมาสที่ 1  
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1.ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น .................เทศบาลตําบลทาประจะ........................ 
2. รายงานผลการดาํเนินงานตามไตรมาสท่ี  
(1) ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธนัวาคม)  (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)  (3) ไตรมาสที่  3 (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
3.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.โครงสรางพ้ืนฐาน 147 92,921,500.00 149 92,899,095.00 225 204,947,195.00 225 196,827,195.00 221 194,182,195.00 

2.การสงเสริมคุณภาพชีวติ 40 10,271,661.00 40 10,608,186.00 43 16,858,186.00 43 16,871,486.00 43 16,871,486.00 

3.การจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
รักษาความปลอดภัย 

7 1,610,000.00 7 1,610,000.00 7 1,610,000.00 7 1,610,000.00 7 1,610,000.00 

4.การบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

2 1,030,000.00 2 1,030,000.00 2 1,030,000.00 2 1,030,000.00 2 1,030,000.00 

5.การสงเสริม บํารุง รกัษาศาสนา 
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันด ี

11 314,000.00 10 264,000.00 10 278,000.00 10 280,000.00 10 280,000.00 

6.การบริหารจัดการองคกร 10 687,000.00 10 787,000.00 10 1,187,000.00 10 1,187,000.00 10 1,187,000.00 

รวม 217 106,834,161.00 218 107,198,281.00 297 225,910,381.00 297 217,805,681.00 293 215,160,681.00 
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4.ผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการที่เสร็จ จํานวนโครงการที่
อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
ยังไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จํานวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 13 33.34 1 50 - - - - - - 14 29.17 
2.การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 21 53.85 - - - - 1 20 2 100 24 50 
3.การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษา
ความสงบเรียบรอย 

1 2.56 1 50 - - - - - - 2 4.17 

4.การบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

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

5.การสงเสริม บํารุง รักษาศาสนา ศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดี 

3 7.69 - - - - 2 40 - - 5 10.41 

6.การบริหารจัดการองคกร 1 2.56 - - - - 2 40 - - 3 6.25 
รวม 39 100 2 100 - - 5 100 2 100 48 100 
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5.การเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.2563 
 

ยุทธศาสตร 
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 854,622.93 4.77 4,846,000 87.89 5,700,622.93 24.29 
2.การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวติ 15,948,495 88.81 668,000 12.12 16,616,495 70.80 
3.การพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
รักษาความสงบเรียบรอย 

1,039,100 5.79 - - 1,039,100 4.42 

4.การพัฒนาดานบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

- - - - - - 

5.การสงเสริม บํารุง รักษาศาสนา ศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดี 

115,300 0.63 - - 115,300 0.49 

6.การบริหารจัดการองคกร - - - - - - 

รวม 17,957,417.93 100 5,514,000 100 23,471,517.93 100 

 
สวนที่ 3 ผลการดําเนนิงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.โครงการที่ไดรับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจประจาํป พ.ศ.2563 

 
โครงการ 

ผลการดาํเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการเสร็จแลว อยูในระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณที่เบิกไป 

DLTV 1 - - 30,700 30,700 
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การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
บทสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด                     
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลทาประจะ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่มีตอการใหบริการแกประชาชน เพื่อเปนแนวทางการ
พัฒนาในการใหบริการของเทศบาลตําบลทาประจะ ตอไป 

ดําเนินการสํารวจขอมูล เก็บตัวอยางจากประชาชนที่มาใชบริการในชวงระยะเวลา 1 ปงบประมาณ 
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 จํานวนกลุมตัวอยาง 100 คน เครื่องมือที่ใชสํารวจครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถามแบงออกเปน 3  สวน สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ความพึงพอใจ
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง 6 ดาน (ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,              
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย,การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม,การสงเสริม บํารุง รักษาศาสนา ศิลปะจารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดี
และการบริหารจัดการองคกร) โดยแบบสอบถามเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตอนที่ 3 ปญหา ขอเสนอแนะ  

จากนั้น นําแบบสอบถามที่เก็บไดมาตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูลแลวนํามา
วิเคราะหโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเก่ียวของ โดยใชคาสถิติอยางงาย ได แก ความถ่ี (f) 
รอยละ (%) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยหาคาความพึงพอใจในการ
บริการของแตละยุทธศาสตร  

แลวแปลความหมายของคาเฉลี่ยออกมาเปนดังนี้ 
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการสํารวจวิเคราะหไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  
แยกตามเพศ พบวา เพศหญิงจะมากกวาเพศชาย คือ เพศหญิง จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 54 

สวนเพศชาย  จํานวน 46 คน  คิดเปนรอยละ 46 แยกตามอายุ พบวา สวนใหญมีอายุ 41-60 ป                  
จํานวน 43 คิดเปนรอยละ 43 รองลงมา อายุ 25-40 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 41 อายุ และต่ํา
กวา 25 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16 แยกตามสถานภาพ  พบวาสวนใหญ สถานภาพ สมรส จํานวน 50  คน 
คิดเปนรอยละ 50 รองลงมา โสด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 50    แยกตามระดับการศึกษา พบวา ที่มาใช
บริการจบมัธยมศึกษา/ปวช.ปวส./เทียบเทา จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47  รองลงมาจบการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 45 ต่ํากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา จํานวน 5 คน คิดเปนรอย
ละ 5  และสูงกวา ปริญญาตร ีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3 

แยกตามอาชีพ สวนใหญ คาขาย/อาชีพอิสระ จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47 รองลงมา           
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22 อาชีพอื่นๆ จํานวน 11 คน คิดเปน                 
รอยละ 11 อาชีพเกษตรกร/ประมง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา                    
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10   
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบรกิาร 
 

 
ความพึงพอใจในแตละประเด็นการพัฒนา 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

รอยละ ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 4.17 .403 83.5 มาก 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.00 .569 80 มาก 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.95 .577 99 มากที่สุด 
4.มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 4.15 .563 83 มาก 
5.มีความโปรงใสในการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 4.02 .471 80.4 มาก 
6.มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.19 .598 83.8 มาก 
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 4.18 .520 83.6 มาก 
8.มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 4.17 .451 83.4 มาก 

9.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 4.13 .418 82.6 มาก 
รวม 4.21 .507 84.36 มาก 

 
จากการวิเคราะหภาพรวมจากขอมูลขางบน พบวา ในภาพรวมของระดับความพึงพอใจ ตอการ

ไดรับบริการของเทศบาลตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบวา ในภาพรวมของการ
ใหบริการของกลุมตัวอยาง อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 (รอยละ  84.36 )  

โดยความพึงพอใจในการใหบริการการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 (รอยละ  83.2 ) รองลงมา มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.95 (รอยละ  99 ) รองลงมา มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ี
กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 (รอยละ  83.8 ) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหา มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.18 (รอยละ  83.6 ) มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน     
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 (รอยละ  83.4 ) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม               
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 (รอยละ  83.4 ) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.15 (รอยละ  83 )ประโยชนที่ประชาชนไดรับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ย เทากับ 
4.13 (รอยละ 82.6) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ย 4.02 (รอยละ 80.4) และ  
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ย 4.00 (รอยละ 80) 

ตอนที่ 3 ปญหา /ขอเสนอแนะ 
เทศบาลควรอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน โดยการจัดโครงการ เทศบาลพบประชาชน เพื่อ

อํานวยความสะดวกใหประชาชนในดานตางๆ รับทราบปญหาของประชาชนโดยตรงและประชาสัมพันธให
ประชาชนเขารวมโครงการ/กิจกรรมตามสื่อประชาสัมพันธตางๆ  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางที่ใชบริการจาก เทศบาลตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด                   
จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 46 46 
   

หญิง 54 54 
รวม 100 100 

 

กลุมตัวอยางท่ีใชบริการครั้งน้ี จํานวน เพศหญิงจะมากกวาเพศชาย คือเพศหญิง จํานวน 54 คน 
คิดเปนรอยละ 54 สวนเพศชาย จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 46 

 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางที่ใชบริการจาก เทศบาลตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด                   
จังหวดันครศรีธรรมราช แยกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 

           ต่าํกวา 25 ป 16 16 
           25-40 ป 41 41 
           41-60 ป 43 43 
           มากกวา 60 ป 0 0 

รวม 100 100 

กลุมตัวอยางที่เขามาใชบริการมากที่สุด ชวงอายุ 41-60 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 43 
รองลงมา ชวงอายุ 25-50 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 41 ชวงอายุต่ํากวา 25 ป จํานวน 16 คน คิด
เปนรอยละ 16 และมากกวา 60 ป จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0  

 
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางที่ใชบริการจาก เทศบาลตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด                   
จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

โสด 50 50 
สมรส 50 50 

        มาย/หยา/แยกกันอยู 0 0 
รวม 100 100 

ผูมาขอรับบริการสวนใหญ สมรส จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 50  และสถานภาพ โสด               
จํานวน  50 คน คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาเปน และ มาย/หยา/แยกกันอยู จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 

 
 

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางที่ใชบริการจาก เทศบาลตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด                   
จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามระดับการศึกษา 
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สถานภาพ จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาประถมศึกษา/ประถมศกึษา 5 5 
มัธยมศกึษา/ปวช./ปวส./เทียบเทา 47 47 

ปริญญาตรี 45 45 
สูงกวาปริญญาตร ี 3 3 

รวม 100 100 

ผูมาขอรับบริการจบการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเทา จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 
47  รองลงมา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 45  ต่ํากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5  ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3 

 
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางที่ใชบริการจาก เทศบาลตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด                   
จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามอาชีพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 22 22 
เกษตรกร/ประมง 10 10 

คาขาย/อาชีพอิสระ 47 47 
นักเรียน/นักศึกษา 10 10 

อ่ืนๆ 11 11 
รวม 100 100 

 
ผูขอรับบริการสวนใหญประกอบอาชีพ คาขาย/อาชีพอิสระ จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47

รองลงมา อาชีพราชการ/รัฐ วิสาหกิจ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22 อาชีพ เกษตร/ประมง                     
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10  นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10 และ อาชีพอื่นๆ 
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11 
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจแตละประเด็นการพัฒนา 
 

 
ความพึงพอใจในแตละประเด็นการพัฒนา 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

รอยละ ระดับ
ความพึง
พอใจ 

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.17 .403 83.4 มาก 

มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

4.00 .569 80 มาก 

มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

4.95 .577 99 มากที่สุด 

มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ตอสาธารณะ 

4.15 .563 83 มาก 

มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.02 .471 80.4 มาก 
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.19 .598 83.8 มาก 
ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 4.18 .520 83.6 มาก 
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

4.17 .451 83.4 มาก 

ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4.13 .418 82.6 มาก 

รวม 4.21 .507 84.37 มาก 

 
จากการวิเคราะหภาพรวมจากขอมูลขางบน พบวา ในภาพรวมของระดับความพึงพอใจ ตอการ

ไดรับบริการของเทศบาลตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบวา ในภาพรวมของการ
ใหบริการของกลุมตัวอยาง อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 (รอยละ  84.37 ) โดยความพึงพอใจใน
การใหบริการการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 (รอย
ละ  83.2 ) รองลงมา มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.95 (รอยละ  99 ) รองลงมา มีการดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 (รอย
ละ  83.8 ) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 (รอยละ  83.6 
) มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน     มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 (รอยละ  83.4 
) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 (รอยละ  83.4 ) มีการ
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 (รอยละ  83 )ประโยชนที่ประชาชน
ไดรับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.13 (รอยละ 82.6) มีความโปรงใสในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ย 4.02 (รอยละ 80.4) และ  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม มคีาเฉลี่ย 4.00 (รอยละ 80) 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบท่ี 3/3 

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
ของเทศบาลตําบลทาประจะ  อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                          

สวนท่ี  1  ขอมูลทั่วไป 
คําอธิบาย :  ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย ()   
1.  เพศ   1) ชาย      2)  หญิง 
 

2.  อายุ   1)  ต่ํากวา  25  ป     2)  25 - 40  ป  
   3)  41 – 60  ป     4)  มากกวา  60  ป 
 

3. สถานภาพ      1) โสด           2) สมรส                 3) มาย/หยา/แยกกันอยู 
 

4.  การศึกษา  1)  ต่ํากวาประถมศกึษา/ประถมศกึษา            2)  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส/เทียบเทา 
   3) ปริญญาตร ี     4) สูงกวาปริญญาตรี 
 

5.  อาชีพ  1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    2) เกษตรกร/ประมง 
                     3) คาขาย/อาชพีอิสระ                                4) นักเรียน/นักศึกษา 
                     5) อื่นๆ 
สวนท่ี  2   การประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางดานขวามือ ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 

ความพึงพอใจในแตละประเด็นการพัฒนา 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม      
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม      
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4.  มีการรายงานผลการดาํเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ      
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
7.  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา      
8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน      
9.  ประโยชนที่ประชาชนไดรบัจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม      

ตอนที่ 3 ปญหา/ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………… 
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สวนที่ ๓  
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ของเทศบาลตําบลทาประจะ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
๓. ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖0 
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐) 
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
๓.๔ วิสัยทัศน (๕) 
๓.๕ กลยุทธ (๕) 
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
 ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
๓.๘ แผนงาน (๕) 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ของเทศบาลตําบลทาประจะ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการ
เลอืกตั้ง 

(๓) 
 

2.90 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับ
จํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 
 

2.00 

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห (๒) 2.00 
(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศพัท ฯลฯ (๒) 1.91 

 
(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(๒) 2.00 
 

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนบั
ถือศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น 
ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 2.00 

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๒) 2.00 
(๘) การสาํรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. (๒) 2.00 
(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวม
คิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน 
รวมแกไขปญหา ปรกึษาหารอื แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไข
ปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓) 2.09 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 

 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูล
ดังน้ี 
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึง
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

(5) 
 

4.00 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอ
การพัฒนาทองถ่ิน 

(3) 2.18 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจนอาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปนตน 

(3) 2.09 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน 
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชพี กลุมทางสังคมการพัฒนา
อาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยู
ทั่วไป เปนตน 

(3) 2.18 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ 
ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐท่ี
มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพฒันา 

(3) 2.18 

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการ
ดําเนินงานไดแก S-Strength(จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat(
อุปสรรค) 

 
 
 
 
 
 

 
 

(3) 2.36 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได 
๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 
 

๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 

 
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด 

 
 
 

๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 

๓.๕ กลยุทธ 
 
 
 

๓.๖ เปาประสงคของแต
ละประเด็นกลยุทธ 
 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
(Positioning) 

 
๓.๘ แผนงาน 

 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 9.18 

สอดคลองและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 9.00 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชกาลแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. 
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารฐั แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 
ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 8.73 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕) 4.73 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ตองทําตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ี
จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕) 4.09 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลอง
และสนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน 

(๕) 3.91 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสูผลสาํเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕) 4.09 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เปาประสงค ตัวชีว้ัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน 
นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โดยระบุแผนงานและความเชือ่งโยงดังกลาว 

(๕) 4.09 
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๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๕) 4.09 

รวมคะแนน 100 85.00 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ของเทศบาลตําบลทาประจะ 
 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑0 
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคณุภาพ ๑0 
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑0 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖0 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
   ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (5) 
   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

(5) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (5) 
   ๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
   ๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   ๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรับ (5) 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 
รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ของเทศบาลตําบลทาประจะ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๑. การสรปุ
สถานการณการพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวเิคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐ 8.91 

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณเชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็
คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม
จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ี
ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไรสามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8.91 

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนําเอาเทคนิคๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอ
ความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจ
หนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง 
คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่ง
เปนไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดาํเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8.82 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่น
โดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มี
พื้นที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP) 

๑๐ 8.55 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการ
เพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่กําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
4.55 

๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงคสอดคลอง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการที่
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ
โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไป
ไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 4.36 

๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความชัดเจนนําไปสู
การตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปให
ถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร 
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย 
พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดาํเนินงานอธิบายให
ชัดเจนวาโครงการน้ีจะทาํที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและ
จบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคอื
กลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕) 4.00 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสราง
ศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความเสนอภาคและเทา
เทียมกันทางสงัคม (๕) การสรางการเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 4.36 

๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์
ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) 
การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดัก
รายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยาง
มีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การ
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕) 4.36 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลองกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน 
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและการ
วิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4.45 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๕.๗ โครงกาสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดข้ึน เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัดซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจาก
กันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได
กําหนดข้ึนเปนปจจุบัน 

(๕) 4.45 

๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดาํเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการ
ตอยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการ
เพื่อใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถ่ินมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

(๕) 4.09 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคาํนึงถึงหลักสําคัญ ๕ 
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) 4.18 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 

 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคา
กลาง ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนด
ราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อนไม
มากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้ง
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือ รายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(๕) 4.09 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที ่
คาดวาจะไดรับ 
 
 
 
 
 
 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได (measurable)       
ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึง
พอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงคที่เกิดท่ีสิ่งที่ไดรับ(การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕) 
 
 
 
 
 

4.18 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงจากการดาํเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การ
ไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควร
คํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดบั
ของความสําเรจ็ได (๓) ระบุสิง่ที่ตองการดําเนินงานอยาง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได 
(๔) เปนสาเหตุสอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอ
การบงบอกเวลาได 

(๕) 4.00 

รวมคะแนน ๑๐๐ 86.27 
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สวนที่ 4 
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

             ผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ของเทศบาลตําบล 
ทาประจะ ฉบับนี้ สามารถสรปุขอมูลที่สําคัญดังนี้  

1. การติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 )  
สรุปผลการดาํเนินงาน มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร 

รายละเอียดงบประมาณ 
จํานวนโครงการ

ตามแผนฯ 
จํานวนโครงการ 
ทีไ่ดดําเนินการ 

งบประมาณ 
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายจริง 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 225 14 204,947,195 5,261,180 5,700,622.93 

2. การพัฒนาดานการสงเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

43 24 16,858,186 19,236,754 16,616,495 

3. การจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
รักษาความสงบเรียบรอย 

7 2 1,610,000 1,060,000 1,039,100 

4.การบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาติฯ 

2 0 1,030,000 - - 

5. การสงเสริม บํารุง รกัษาศาสนา 
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรม 

10 5 278,000 118,000 115,300 

6. การบริหารจัดการองคกร 10 0 1,187,000 425,000 - 
รวม 297 48 225,910,381 26,100,934 23,471,517.93 

2. จากผลการดาํเนนิการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตําบลทาประจะ ไดดําเนินการ 
ประเมินผลการดาํเนินการตามแผนพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน                    
(พ.ศ.2561 -2565) รายละเอียดดังนี้  

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร 
โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2563 จํานวน 297   โครงการ 
โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน  48  โครงการ 
คิดเปนรอยละ 16.16 % ของโครงการที่ดําเนินการ 
- งบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2563 จํานวน 26,100,934 บาท 
- งบประมาณที่มีการเบิกจาย  จํานวน 23,471,517.93 บาท 

คิดเปนรอยละ 89.92 %  
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน 

ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
รวมท้ังตําบล อําเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมูบานที่บางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตเทศบาลและ
เขต อปท. ขางเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวา
ระบบปดในปจจุบัน การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในโดย
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมมีดังนี้ 
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๑.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   
 เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอ
ทองถิ่น  เชน สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพื่อใหเกิดการบูรณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด
ผลการวิเคราะหดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity)  
 (1)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่ 

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

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

เทียบกับภารกิจหนาที่ตางๆ ตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตาม
ภารกิจถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถ่ิน  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล    

๒.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น ปจจัยใดเปนจุดแข็ง

หรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนได  
ซึ ่ ง ก า ร ต ิด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิน ผ ล โ ด ย กํา ห น ด ใ ห มีการวิ เคราะหสภาพแวดลอมภายใน โ ด ย
คณะกรรมการไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห  ตรวจสอบ ติดตามองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น เพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน  โอกาส  ขอจํากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะหดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมที่จะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ทองถ่ินของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครบถวน 
(๓)  ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น   
(4)  ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว 

ยางพารา ปาลม เลี้ยงสัตว  ฯลฯ 
(5)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แหง  สังกัดเทศบาลตําบลทาประจะ โรงเรียนอนุบาล 1 แหง 
(6)  มีการประสานความรวมมือระหวางเทศบาลกับสวนราชการในพื้นที่ 
(7)  มีการจัดตั้งชุมชน  ๖  ชุมชน  ในเขตเทศบาลตําบลทาประจะ   
(8)  ผูนําชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 
(9)  มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดท้ังป  
(๑0)  เทศบาลตําบลทาประจะ มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแกไข

ปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
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(๑1)  มีวัด 4 แหง สํานักสงฆ ๑  แหง 
(๑2)  มีกองทนุในหมูบาน   
(๑3)  มีกลุมอาชีพสงเสริมอาชีพ  

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

อาชีพอยางเขมแข็ง 
(3)  เทศบาลเปนชุมชนที่อยูหางไกลตัวเมือง ขาวของราคาแพง  เพราะตองนํามาจากแหลง

อ่ืนหรือในเมืองใหญ  จึงมีการบวกราคาคาขนสงเขาไปอีก เชน  น้ํามัน  เสื้อผา นุงหม  ฯลฯ    
(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดูกาล 
(4)  ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ ไมมีโรงงานในพื้นที่    
(5)  ไมมีโรงงานหรือบริษัทใหญๆ เพื่อจางคนในทองถ่ิน 

 
สรุปปญหา อุปสรรคในภาพรวม 

ของการดําเนินการตามแผนพฒันาเทศบาลตาํบลทาประจะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

          การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาประจะ ประจําปงบประมาณ                     
พ.ศ. 2563 เปนการดําเนินการตามโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) ซึ่งการ
จัดทําแผนพัฒนาทั้ งสองระดับเปนไปตามนโยบายที่กําหนดขึ้นภายใตกรอบยุทธศาสตรของจังหวัด
นครศรีธรรมราช นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและผูบริหารเทศบาล 

          จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาประจะ พบวามีปญหา
และอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลงไมเพียงพอตอการนํามา
จัดทํางบประมาณโครงการ/กิจกรรม พัฒนาเทศบาล รวมไปถึงความลาชาในการจัดสรรงบประมาณประจําป
ทําใหการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน ปญหาขอกฎหมาย การประสานงาน 
กลุมเปาหมายและความสอดคลองของระยะเวลาดําเนินโครงการ ซึ่งสามารถสรุปเปนปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะไดดังนี้       
 1.  ปญหาการดําเนินงานโครงการไมทนัตามปงบประมาณ 
          การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการชวยใหเทศบาลสามารถจัดลําดับความสําคัญของโครงการได
ในชวงระยะ 5 ป แตเนื่องจากขาดระบบการรวบรวมหาความสัมพันธขอมูลและการประสานงานกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ทําใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการไมสามารถจัดลําดับโครงการตางๆ ไดจึงมีโครงการที่ประสบปญหา
ไมสามารถดําเนินโครงการไดตามเปาหมาย โดยเฉพาะโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน เน่ืองจากเงิน
งบประมาณรายรับไมเขาตามกําหนด ซึ่งเทศบาลควรปรับแนวทางในการดําเนินการในเรื่องนี้โดยการ
ประสานงานกับสมาชิกสภา คณะกรรมการชุมชน ซึ่งเปนผูดูแลพื้นที่ เพื่อใหเกิดความชัดเจนกอนดําเนินงาน  

1. ปญหากลุมเปาหมายในโครงการของเทศบาลซ้ําซอน 
          การรับสมัครผูเขารับการอบรมและผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล เปนการดําเนินงานโดยผาน
คณะกรรมการชุมชน ซึ่งมีผลทําใหกลุมเปาหมายท่ีเขารวมการอบรม/กิจกรรมมักจะเปนกลุมเดิม ในหลาย
หลักสูตรการอบรม ทําใหการดําเนินงานตามโครงการเหลานั้นไมครอบคลุมกลุมเปาหมายในพื้นท่ี ซึ่งเทศบาล
ควรปรับแนวทางในการหากลุมเปาหมายใหม โดยการประชาสัมพันธใหกวางขวาง และกระจายกลุมเปาหมาย



50 

 

 

ใหมาจากกลุมของประชาชนทั่วไปและมาจากการประสานงานโดยสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มขึ้นจาก
กลุมเปาหมายเดิม 

2. ปญหาโครงการ/แผนงาน ที่จัดทํามีปริมาณมากเกินกวางบประมาณที่ตั้งไวและไดรับ 
         การจัดทาํหรือเสนอโครงการ/กิจกรรม มจีํานวนมากเกินไป ไมสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรในแตละป จึงควรมีการวิเคราะหและประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เรงดวนและมีความสาํคัญ ตอการ
พัฒนาและสามารถแกไขปญหาของทองถิ่นได ซึ่งจะทําใหแผนพัฒนาเทศบาลฯประสบผลสําเรจ็และตรงตาม
วัตถุประสงคที่วางไว รวมถึงการตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

3. ปญหาการขาดความตอเนื่องในการติดตามและประเมินผล 
          การขาดความตอเนื่องในการดําเนนิงานทําใหขาดขอมูลในการพิจารณาความสอดคลองของโครงการ/
กิจกรรม ในเชิงบูรณาการและไมมีขอสรุปปญหาในโครงการตาง ๆ เพื่อนําไปปรับปรุง ควรมีการนําเครื่องมือที่
มีเกณฑมาตรฐานมาเปนตัวชี้วัดและประเมินผลสําเร็จของงาน และการเพิ่มความถี่ในการประเมินและ
ประชาสัมพันธผลการประเมิน รวมทั้งจัดประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการและผูที่เกี่ยวของเพื่อรวมกัน
วิเคราะหผลกอนและหลังการดําเนินงานจัดทําโครงการ 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

          ๑. ควรมีการวิเคราะหและกําหนดระยะเวลา งบประมาณ ของแตละโครงการ ใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติจริงและมีการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว เชนแผนการดําเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 
          ๒. จัดทําโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินควรจะสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับรวมไปถึงงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรรจากสวนกลาง และโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไวในแผนพัฒนา ควรมีการนําไปดําเนินการ 
(บรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป) ไมนอยกวา ๗๕% ของโครงการท้ังหมดที่บรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่น รวมไปถึงการนําแผนชุมชนมาพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลไมนอยกวา
รอยละ ๗๐% 
          ๓. ประสานสวนราชการตาง ๆ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน 
          ๔. เนนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เพราะถือเปนหัวใจหลักขององคกรโดยสรางความ
กระตือรือรนใหแกบุคลากร 
          ๕. ควรดําเนินการจัดทําโครงการในทุกยุทธศาสตรการพัฒนา  

…………………………………………. 
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