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คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 
และแกไขเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2 พ.ศ. 2559   ขอ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
จะตองดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้   

(1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  

เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองคร้ังภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

(4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลท่ีวัง  ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29  ไดดําเนินการ
กําหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยใหมีการประชุมกําหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นท่ีสุมตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินงาน  
เพื่อการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณของเทศบาลและใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น  เพื่อใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2 พ.ศ. 2559   ขอ 29 ขอ 29  และเพื่อให
สอดคลองกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  สอดคลองกับปญหา ความ
ตองการและแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีและสถานการณภายนอก  จึงมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลท่ีวัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้ึน  และสรุปรายงานผลเสนอและเสนอความคิดเห็น
ตอนายกเทศมนตรี  เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลท่ีวังและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตเทศบาลโดยท่ัวกันตามลําดับตอไป  โดยมี
รายละเอียดตามเลมรายงานนี้  
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สวนท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน  อยางยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา  วามีความสอดคลอง
กับแผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม  รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง  เทศบาลตําบลท่ีวัง  ใน
ฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองใหการบริการแกประชาชนในชุมชน  จึงจําเปนท่ีจะตอง
มีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ 
เพื่อใชเปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาอีกดวย  

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548  กําหนดใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป  และ
แผนการดําเนินงาน  เพื่อเปนเคร่ืองมือในการใชงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  และทรัพยากรตางๆ     ไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรงใส  เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน  ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไม
สามารถบงช้ีถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมีเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม  อยางไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเปน
เคร่ืองมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน  
 
1.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเคร่ืองมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดําเนินการอยู  โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูล
ปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู  ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน 
ใหลุลวง  คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับ
ประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลา ใน
การตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน  กลุมเปาหมายท่ีไดรับ
ประโยชนจากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางท่ีกําลัง
ดําเนินการหรือภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซึ่งการประเมินผลเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเปนการบงช้ีวาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม  อยางไร  อันเปน
ตัวช้ีวัดวาแผนงานท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว
หรือไม  ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  
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2.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
ผูบริหารเทศบาลตําบลท่ีวังใชการติดตามและประเมินผลเปนประโยชนตอการบริหารงานไดหลาย

แนวทาง  ดังนี้  
2.1 จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตําบลท่ีวัง  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลวา

กิจกรรมใดไดทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชนหรือไม  

2.2  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของสวนตางๆ  วาเปนไปตามเปาหมายตัวช้ีวัดท่ีผูบริหารกําหนดไวหรือไม  

2.3  เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทํางานของเจาหนาท่ี  ซึ่งเปนผล
ตอเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถาผูบริหารหนวยงานสามารถบริหารงานใหไดตามเปาหมายและ
ตัวช้ีวัดท่ีกําหนดก็สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
3.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล  

3.1  เพื่อใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนตอประชาชนและ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี  

3.2  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว  
3.3  เพื่อรูถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตาํบลท่ีวังและแกไขไดตรงกับปญหา

ท่ีเกิดข้ึน  
3.4  เพื่อใชเปนขอแนะนาํผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป  

 
4.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมนิผล 
 4.1  กรอบในการติดตามและประเมนิผล 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ขอ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน   
พัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้   

(1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

(4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลท่ีวัง  ท่ีไดรับการแตงตั้งตาม
ระเบียบฯ ตองกําหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยใหมีการประชุม 
กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นท่ีสุมตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมท่ีดําเนินงาน  เพื่อการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณของเทศบาลและใชแบบประเมิน
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น  เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบฯ และการจัดทําแผนพัฒนา
สามป  ใหสอดคลองกับปญหา ความตองการและแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีและสถานการณ
ภายนอก จึงตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลท่ีวัง  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ข้ึน  
และสรุปรายงานผลเสนอตอนายกเทศมนตรี  เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลท่ีวังและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตเทศบาลโดยท่ัวกัน
ตามลําดับตอไป  

 
ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน  อยางยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา  วามีความสอดคลอง
กับแผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม  รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง เทศบาลตําบลท่ีวัง  ใน
ฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองใหการบริการแกประชาชนชุมชน  จึงจําเปนท่ีจะตองมี
การจัดทําแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ 
เพื่อใชเปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาอีกดวย  โดยข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามารถจัดวางเปนแผนผังข้ันตอนได  ดังนี้ 
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แผนผังข้ันตอนการดําเนนิการติดตามและประเมินผล 
 
 

 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
ใหประชาชนในทองถิน่ทราบโดยทั่วกนัอยางนอย  ปละ  2  คร้ัง  

ภายในเดือนเมษายนและเดอืนตุลาคมของทุกป  ทัง้นี้  ใหปด
ประกาศโดยเปดเผย ไมนอยกวา  30  วัน 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพฒันา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอ

นายกเทศมนตรี 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลเทศบาล
ตําบลท่ีวัง 
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4.2  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เปนเคร่ืองมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดําเนินการอยู  โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูล
ปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู  ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานให
ลุลวง  คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับ
ประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลาใน
การตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน  กลุมเปาหมายท่ีไดรับ
ประโยชนจากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางท่ีกําลัง
ดําเนินการหรือภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว  ซึ่งการประเมินผล  เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับ
การติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเปนการบงช้ีวาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม  อยางไร  อัน
เปนตัวช้ีวัดวาแผนงานท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว
หรือไม  ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  
 
5  ระเบียบ  วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมนิผล 

5.1  ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2 พ.ศ. 2559  หมวด 6  
ขอ 28  ไดกําหนดองคประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ซึ่งประกอบดวย  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ี
ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการท้ังหมดใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกได 
   ขอ 29 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินไว  ดังนี้ 
   1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
   4.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
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5.2  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป  เปนการตรวจสอบในระหวางการ

ดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป
งบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวไดหรือไม  เพื่อใหบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถระดม
ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนท่ีกําหนดไวได  เคร่ืองมือท่ีใชใน
การติดตามผลการดําเนินงาน  ไดแก แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลท่ีวัง ซึ่งประกอบไปดวย 
การติดตามการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช
จายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามป  เปนการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการ/
กิจกรรมแลวเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล ไดแก  แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลท่ีวังในภาพรวม  ความพึงพอใจ
ของผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนารวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan   ซึ่งเทศบาลตําบลท่ีวัง  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 

1)  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ/กิจกรรม  ท้ังน้ี กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกคร้ังท่ีดําเนินการแลวเสร็จและสรุปเปน  รายไตรมาส  ระยะหกเดือน และ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองคร้ังภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

 
2)  เคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  กําหนดใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนา
สามปและแผนการดําเนินงาน  เพื่อเปนเคร่ืองมือในการใชงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณและทรัพยากรตางๆ  ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน  ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแตหาก
ไมสามารถบงช้ีถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได   

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองมีเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม  อยางไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเปนเคร่ืองมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน    
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6.  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลท่ีวัง 
6.1  นายมงคล  ไชยฤกษ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 
6.2  นายบุญยืน  จันทรสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล            กรรมการ 
6.3  นายนิทน  สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ    
6.4  นายชํานาญ  ชอบทํากิจ ผูแทนประชาคม  กรรมการ 
6.5  นายชุมพล  คงเสง ผูแทนประชาคม  กรรมการ 
6.6  นายสมเนตร  กาญจนศุภางค ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังยวน  กรรมการ 
6.7  นายสุจินต  แรทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดควนชม  กรรมการ 
6.8  นายสายัณห  ไหมแกว ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6.9  นายเชาว  รัตนพันธ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6.10 นางสาววนดิา  เดชาฐาน หัวหนาสํานักปลดัเทศบาล  กรรมการ 
6.11 นางมาริสา  เพ็ชรทอง   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน    เลขานุการกรรมการ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



สวนท่ี 2 
 

แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 
 
แผนยุทธศาสตร   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)  ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  แผนระดับชาติ (national plan)  และนโยบายของรัฐบาล 

 
1.  นโยบายของรัฐบาล 
     นโยบายเรงดวนท่ีจะเรงดําเนินการในปแรก  13  เร่ือง คือ 

1)  นโยบายสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย  ดวยการเสริมสราง
ความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกัน ยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  พรอมสนับสนุนใหคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแหงชาติ  ทํางานอยางอิสระ  ไดรับความรวมมือทุกฝายอยางเต็มท่ี  
โดยเฉพาะการตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บในชวง
การชุมนุมทางการเมืองระหวางเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2553 

2)  เรงรัดปราบปรามการคายาเสพติดปราบปรามผูมีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน 
3)  ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ันในภาครัฐอยางจริงจัง  
4)  แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ  เนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคา

น้ํามัน เชน การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ํามันเปนการช่ัวคราว  การดูแลราคาสินคาอุปโภค บริโภค
และราคาพลังงานใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

5)  เรงฟนฟูความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน บนพื้นฐานสนธิสัญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดย
เรงแกปญหากระทบกระท่ังตามแนวพรมแดนผานกระบวนการทางการทูต 

6)  สงเสริมการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ  เรงเพิ่มรายไดจากการทองเท่ียว  โดยประกาศให
ป  2554 – 2555  เปนป  "มหัศจรรยไทยแลนด" 

7)  สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงทุน  เชน การเพิ่มเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีกแหง
ละ  1  ลานบาท  การจัดตั้งกองทุนสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ย  100  ลานบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวไดในวงเงิน  
1,000  ลานบาท  ตอสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีเขารวมโครงการ เพื่อสนับสนุนผูประกอบการรายยอย  จัดใหมี
บัตรเครดิตพลังงานสําหรับผูประกอบอาชีพรถรับจางใหเหมาะสมกับคาใชจายน้ํามันหรือกาซธรรมชาติท่ีใชจริง
ตอเดือน  ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุเปนสวัสดิการของรัฐ  เพื่อเปนคาใชจายยังชีพของผูสูงอายุ โดย
ผูสูงอายุท่ีมีอายุ  60 - 69  ป  จะไดรับ  600  บาท  อายุ  70 - 79  ป  ไดรับ  700  บาท  อายุ 80 - 
89  ไดรับ  800  บาท  และอายุ  90  ป  ข้ึนไป ไดรับเงินเดือน  1,000  บาท 

ขณะเดียวกัน จัดใหมีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผูมีรายไดนอยท่ีต่ํา กวา 5  แสน
บาท อยางนอย  3  ป มีการปรับโครงสรางหนี้ใหแกผูท่ีเปนหนี้เกิน  5  แสนบาท แตไมเกิน  1  ลานบาท  
รวมท้ังจัดทําแผนฟนฟูอาชีพและปรับโครงสรางการผลิตอยางครบวงจร 
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8)  ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงทุน โดยดูแลราคาสินคาเกษตรใหมี

เสถียรภาพเปนไปตามกลไกของตลาดโลกและสรางผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอเกษตรกร นําระบบจํานําสินคา
เกษตรมาใชในการสรางความม่ันคงดานรายได  เพื่อจัดทําระบบบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร พรอมผลักดัน
ราคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญใหรายไดสูง  โดยใชวิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายลวงหนา 

9)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ใหมีศักยภาพอยางยั่งยืน 
โดยสนับสนุนใหชุมชนวิสาหกิจชุมชนใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินผนวกกับองคความรูสมัยใหม เพื่อ
ยกระดับ  เพื่อยกระดับมาตรฐานราคาสินคาและบริหาร การเขาถึงแหลงทุนและการตลาดท้ังในและ
ตางประเทศ โดยสงเสริมใหมีศูนยกระจายและแสดงสินคาถาวรในภูมิภาคและในเมืองทองเท่ียวหลักท่ีเช่ือมโยง
กับการทองเท่ียว การสงออก 

10)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ปรับปรุงโครงการ  30  บาทรักษาทุกโรค 
11)  จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแทบเล็ตใหแกนักเรียน  โดยเร่ิมดําเนินการในโรงเรียนนํารองระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา  2555  รวมท้ังจัดทําระบบอินเทอรเน็ตไรสายโดยไมเสียคาใชจายในท่ี
สาธารณะและสถานศึกษาท่ีเหมาะสม 

12)  เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวางแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 291 ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญท่ีเปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม  เพื่อวาง
กลไกการใชอํานาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ  นิติธรรม  องคกรท่ีใชอํานาจรัฐท้ังหลายมีความรับผิดชอบท่ียึดโยง
กับระบบและพรอมรับการตรวจสอบ โดยใหประชาชนมีสวนรวมผานการออกเสียงประชาชน 

13)  เรงนําสันติสุขกลับมาสูจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง  บูรณาการการ
บริหารจัดการท้ังปวงตามแนวพระราชดําริพระราชทาน เขาใจ เขาถึง พัฒนา ใหสอดคลองกับความหลากหลาย
ของศาสนาและอัตลักษณในแตละพื้นท่ีในการบังคับใชกฎหมาย  พรอมอํานวยความยุติธรรมอยางเทาเทียม
ท่ัวถึง 

 
2.  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา  
     ประกอบดวยนโยบาย 11  ดาน  ดังนี ้

1)  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
2)  การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
3)  การลดความเหลื่อมล้ําของสงัคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
4)  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
5)  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7)  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
8)  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
9)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน

อยางยั่งยืน 
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10)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

3.  คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง   
     มท้ัีงหมด  12  ประการ  ดังนี ้

1)  มีความรักชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบนั 
2)  ซื่อสตัย  เสยีสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิง่ท่ีดีงามเพื่อสวนรวม 
3)  กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
4)  ใฝหาความรู  หม่ันศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม 
6)  มีศีลธรรม  รักษาความสตัย  หวังดตีอผูอ่ืน  เผื่อแผและแบงปน 
7)  เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
8)  มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
9)  มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา  รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 
10) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย  และขยายกิจการ 
เม่ือมีความพรอมโดยภูมิคุมกันท่ีดี 

11) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย      
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 
4.  แผนการบริหารราชการแผนดิน  

รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวมของประชาชน  เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพิ่มมากข้ึน  
รวมท้ังจะมุงเพิ่มประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการ
ใหบริการประชาชน  ท้ังนี้  เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
  นโยบายท่ี  1  นโยบายเรงดวนท่ีจะเร่ิมดําเนินการในปแรก     
  นโยบายท่ี  2  นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ     
  นโยบายท่ี  3  เศรษฐกิจ      
  นโยบายท่ี  4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายท่ี  5  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     

นโยบายท่ี  6  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายท่ี  7  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายท่ี  8  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
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5.  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   
    ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ  เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม  2555  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อ
รวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ  2556 และเปนกรอบ ใน
การจัดทํางบประมาณป  2557  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางาน ท่ีผานมา ซึ่ง
เดิมประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังไดมีการบูรณาการ 
รวมกับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ป 2558 คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทําเนียบ 
เพื่อเตรียมความพรอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบดวย 8 
ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย 4 
ยุทธศาสตร 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ เพื่อเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร :  “ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม สมดุล และ

การพัฒนาอยางย่ังยืน”    
วัตถุประสงค :   1. รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม     
 2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)     
 3. ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)     
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  :   1. การเพิ่มรายไดจากฐานเดิม 
 2. การสรางรายไดจากโอกาสใหม     
 3. การลดรายจาย     
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน    
ยุทธศาสตร  :  ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ คือ     

ยุทธศาสตรท่ี  1  :  การเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจาก
ประเทศรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ
ดําเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี  2  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย 8 ประเด็น
หลัก 20 แนวทางการดําเนนิการ    

ยุทธศาสตรท่ี  3  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  5 
ประเด็นหลัก  11  แนวทางการดําเนินการ   

ยุทธศาสตรท่ี  4  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบดวย  8 ประเด็นหลกั  15 แนวทางการดาํเนินการ 
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6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
    วิสัยทัศน (Vision)  “นครแหงอารยธรรม  นาอยูนาเท่ียว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”    

คํานิยามวิสัยทัศน  
 

คําจากวิสัยทัศน หมายถึง 
นครแหงอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองท่ีมีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยูรวมกันอยาง 

เอ้ืออาทร  มีแหลงบมเพาะบุคคลดวยดวยสถาบันการเรียนรูท้ังในและนอกระบบ  
และมีประเพณี  วัฒนธรรมท่ีสืบทอดอยางยาวนาน 
 

นาอยูนาเท่ียว เมืองท่ีปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสงเสริม
สุขภาพอนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมืองพลังงาน
สะอาด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา การบริหารจดัการสิง่แวดลอมอยางยัง่ยืน
สาธารณูปโภค ระบบคมนาคมเพิ่มศักยภาพระบบโลจสิตกิสเช่ือมโยงโครงขายถนนให
ไดมาตรฐาน สงเสริมพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปลูกฝงความ
เปนเจาบานท่ีดี และเปนคนมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี เปนเมืองนาเท่ียว 
 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมย่ังยืน 

นครแหงการผลติทางการเกษตรท่ีมีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดลอม 
มุงเนนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั มีมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูบริโภค 
และนํานวัตกรรม เทคโนโลยอัีนทันสมัยมาประยุกตใช สงผลใหเกษตรกร ประชาชน 
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน การบริหารจัดการ
ดานโครงสรางพื้นฐานการผลติท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในเร่ือง ดิน น้ํา และระบบ
ชลประทาน รวมท้ังการจัดสรรท่ีดินทํากิน การจดัการดานการสงเสริมการผลติพืช 
สัตว ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู Smart Farmer การพัฒนาองคกร
เกษตรกร ใหเขมแข็งการบริหารจัดการฟารมสู Smart Farm การวางแผนการผลิต 
การพัฒนาตลาดสินคาเกษตร  ท่ีมีความยัง่ยืนและเช่ือมโยงเครือขายดานการตลาดท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ การแปรรูปเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรสรางผลตอบแทนเชิง
เศรษฐกิจ และการประยุกตใชนวัตกรรมดานการเกษตรคูขนานภูมิปญญาทองถ่ิน โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการพัฒนา พรอมท้ัง สนับสนุน
การทองเท่ียวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศน สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภณัฑมวลรวมของจงัหวัด สูการพัฒนาการเกษตรท่ี
ยั่งยนืของจังหวัด โดยคํานึงถึงความยัง่ยนืทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางดาน
สิ่งแวดลอม และความยั่งยืนทางดานสังคมของจงัหวัด 
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 (2) จดุยืนการพฒันาของจงัหวัด (Positioning) 
   จากขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด และกําหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรใน
ภาพรวมของจงัหวัดนครศรีธรรมราช ไดกําหนดจุดยืนการพัฒนาของจงัหวัด 3 ประเดน็ ดังนี ้

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

       (3) เปาประสงครวม (วัตถุประสงค) (Objective) 
                    1. เพิ่มรายไดจากการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการทองเท่ียว  โดยควบคูกับการยกระดับ 
มาตรฐานคุณภาพ 
            2.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
    3.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดําเนนิชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

4.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอยางตอเนื่อง 

       (4) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
1. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร และเปนมิตรกับสิง่แวดลอม  
2. พัฒนาการทองเท่ียวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน  
4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ดังนั้น  เพื่อเปนการพัฒนาเทศบาลใหมีความสวยงามเจริญเติบโตอยางมีระเบียบ  มีการใช
ประโยชนท่ีดินในอนาคต  มีระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีดี  ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยูอาศัย  สงเสริม
เศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชน  สงเสริมสภาพแวดลอมของเมืองหรือชุมชนใหมีท่ีโลงเวนวาง  มีสวนสาธารณะ  
มีท่ีพักผอนหยอนใจ  การดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีงดงาม  จากเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลท่ีวัง  จึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาลดังนี้ 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลท่ีวัง 
 7.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
  1) แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอระบายน้าํและ
บํารุงรักษาคูคลอง 
  2) แนวทางการพัฒนาและจดัหาแหลงน้ําสะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภค 
  3) แนวทางพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ 
  4) แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 
 7.2 ยุทธศาตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
  1) แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
  2) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว 
 7.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  1) แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 
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  2) แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณ ีภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 7.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงัคม 
  1) แนวทางสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 
  2) แนวทางสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 7.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิง่แวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  1) แนวทางสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  2) แนวทางการบาํบัดและกําจัดขยะมูลฝอย 
 7.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง บริหาร 
  1) แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
  2) แนวทางสงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3) แนวทางการเพิ่มชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน 
  4) แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

8. วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาประสงคในการพัฒนาเทศบาล 
วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลท่ีวัง 

เทศบาลตําบลท่ีวัง  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ  ซึ่งเปน
จุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา  ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ
ทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ  จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“เขาใจ เขาถึง สงัคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาคและเปนธรรม          
นําพาสูบริหารบานเมืองท่ีด”ี 

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลท่ีวัง 
 1. สรางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน 
 2. สงเสริมดานการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษศิลปวัฒนธรรม สงเสริมการทองเท่ียว นันทนาการ
และกีฬา 
 3. สงเสริมสุขภาพและบริการดานสาธารณสุข 
 4. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพื่อแกไขปญหาความ
ยากจน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต 
   5.1 ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีงานทํา มีอาชีพเสริม ทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและ
แกปญหาความยากจน 
   5.2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน สังคม เพื่อสรางชุมชนเขมแข็งและจัดใหมี
สวัสดิการสังคม 
   5.3 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
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 6. สรางระบบการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และคุมครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติพัฒนา
สิ่งแวดลอม และภูมิทัศนเมือง 
 7. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานจัดการท่ีดี มีความโปรงใส สงเสริม
สนับสนุนการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง 

เปามุงหมาย/เปาประสงค  เพื่อการพัฒนาของเทศบาลตําบลท่ีวัง 
 1. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุกๆ ดานใหเกิดผลการพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อมีคุณภาพ 
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาดานทองเท่ียวและการกีฬารวมท้ังปลูกฝงใหประชาชนอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 3. ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีถวนหนา 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

9.  การจัดทํางบประมาณ 
  ผูบริหารเทศบาลตําบลที่วัง ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณจายประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2559  เมื่อวันท่ี 22  ตุลาคม  2558  โดยมีโครงการบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จํานวน 70 โครงการ งบประมาณ 48,948,860 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตรดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 11 16,478,043 
2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 1 30,000 
3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 22 12,237,060 
4. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงัคม 12 13,363,500 
5. การพัฒนาดานสิง่แวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2 170,000 
6. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 22 6,671,257 

รวม 70 48,949,860 
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10.  คําแถลงนโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลท่ีวัง 

เรียน  ทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีวังทุกทาน  

        ตามท่ีเทศบาลตําบลท่ีวัง ไดประกาศรับสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลท่ีวัง แทนตําแหนง
ท่ีวางใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลท่ีวังเม่ือ  วันท่ี   4   พฤกษาคม 2557  และประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลท่ีวังไดมอบความไววางใจให  กระผมนายเชาวลิต  เจริญพงศ  เปนนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบลท่ีวัง และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตามมาตรา  48   สัตต   
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  2496  และเพิ่มเติมฉบับท่ี  12 พ.ศ.  2546 กําหนดใหนายกเทศมนตรี ดํารง
ตําแหนงนับตั้งแตวันเลือกตั้ง และเพื่อเปนไปตามมาตรา  48  ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  2496 
นายกเทศมนตรีตองแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง กระผม 
นายเชาวลิต เจริญพงศ  จึงไดกําหนดนโยบายบริหารงานราชการใน  4 ปขางหนา  ของเทศบาลตําบลท่ีวัง เพื่อ
นําเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีวังไดรับทราบถึงเจตนารมณภายใตสโลแกนท่ีวา 
เขาใจ เขาถึง พัฒนาคน พัฒนาชุมชน สงเสริมการศึกษา ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลท่ีวัง บรรลุผลสําเร็จและเกิดผลประโยชนสูงสุดแกพี่นองประชาชนและสวนรวม 
โดยยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและคํานึกถึงบทบัญญัติของกฎหมาย
ตลอดจนกรอบหนาท่ีความรับผิดชอบตอเทศบาลจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

 1. ดานบริหารการเมืองการจัดการ 
     ดวยนโยบายของชุดบริหารเทศบาลตําบลท่ีวังดูแลผลประโยชนของประชาชน และประชาชนตอง
ประทับใจกับการใหบริการตามภารกิจและหนาท่ีดังน้ันการบริหารการเมืองการจัดการโดยมุงเนนความ
สะดวกสบายและความรวดเร็ว ในดานการบริหารแกประชาชน โดยการแยกบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจนระหวาง
ขาราชการฝายการเมืองและขาราชการประจํา  ซึ่งขาราชการฝายการเมืองจะเปนผูกําหนดนโยบายและวาง
ยุทธศาสตรหลักการบริหาร สวนขาราชการฝายประจําเปนผูนํานโยบายและยุทธศาสตรดังกลาวไปปฏิบัติให
เกิดประโยชนเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนมีคุณภาพและมีการประเมินผลงาน 

 2. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
2.1 ถนน จะมีการสํารวจทุกเสนทางของชุมชนเพื่อปรับปรุง ซอมแซม กอสรางถนนลาดยาง

หรือถนนคอนกรีต รวมถึงการควบคุมดูแลการกอสรางใหมีประสิทธิภาพในการสัญจรไปมาอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

2.2 ไฟฟา ขยายเขตไฟฟาใหมีใชตามระบบทุกครัวเรือนและขยายไฟฟาเขตสาธารณะให
ครอบคลุมเต็มพื้นท่ีของทุกชุมชน 

2.3  การประปา ขยายเขตระบบประปาของภูมิภาคเช่ือมโยงทุกชุมชน สวนท่ีเปนประปา
หมูบานจะปรับปรุงดูแลใหสามารถใชงานได 

2.4 ขุดลอกคูคลองท่ีตื้นเขิน สามารถระบายน้ําไดดีเพื่อปองกันการเกิดอุทกภัย  

 3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
3.1 สนับสนนุสงเสริมกิจกรรมการรวมกลุมของชุมชน 
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3.2  สนับสนุนการออมทรัพยและสหกรณท่ีมีอยูใหเขมแข็งทางดานเงนิทุน 
3.3 ประสานงานผลักดนัการออกเอกสารสิทธิท่ีดินทํากินท่ีตกคาง 
3.4 พัฒนาพื้นท่ีริมทางหลวงเปนรานคาชุมชน ตลาดนัดชุมชน โดยประสานงานกับหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 
3.5 สนับสนุนเงินผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
3.6 เปดโอกาสใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาทองถ่ินการเรียนรู การเมืองการทองถ่ิน 

 4. ดานการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 สนับสนนุศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน ขยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหครอบคลุมทุกชุมชน 
4.2  สนับสนุนทุนการศึกษาครอบครัวยากจน 
4.3 สนับสนนุใหมีหองสมุดประชาชน 
4.4 จัดตัง้ศูนยเรียนรูคอมพิวเตอรและศูนยอินเตอรเนต็ประจําตําบล 
4.5  สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาเฉพาะดาน 
4.6 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกระดับระหวางชุมชนและโรงเรียน 
4.7 สงเสริมสนับสนุนงานประเพณีทองถ่ิน ทุกชุมชน 

 5. ดานการพฒันาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
5.1  สงเสริมสนับสนุนงานดานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
5.2 สงเสริมความรูข้ันพื้นฐานในการปองกันโรคราย 
5.3 สงเสริมสนับสนุนบุคลากรและเคร่ืองมือทางการแพทยกับสถานพยาบาลของตาํบล 
5.4 สงเสริมสนับสนุนผูดอยโอกาส ผูสงูอายุ คนพิการ เดก็เยาวชนและสตรี 
5.5 จัดโครงการหนวยแพทยเคลื่อนท่ีตรวจ สุขภาพประจาํป เทศบาลพบประชาชน 
5.6 จัดใหมีโรงฆาสัตวของเทศบาลในชุมชน 
5.7 จัดระบบการกําจดัขยะมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

6. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
6.1  สนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.2 สนับสนนุอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน (อปพร.)รวมกับเจาหนาท่ีของรัฐ ตัง้ชุด

ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยของชุมชน 
6.3 สงเสริมการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม โดยสนับสนุนงบประมาณแก

เจาหนาท่ีตํารวจท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นท่ี 
6.4 จัดตัง้ชุมชนเขมแข็งปองกันยาเสพติด ศูนยบําบัดผูติดยาเสพตดิ 

7. นโยบายดานอ่ืนๆ 
7.1 ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเกินขีดความสามารถของเทศบาล 
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เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีวังและผูเขารวมประชุมท่ีเคารพ 
นโยบายนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของแนวคิดในการทํางานเพื่อไปสูจุดหมายของการพัฒนาในทุกๆดานโดย
กําหนดใหเปนสวนกลางการพัฒนาตําบล 

การกําหนดนโยบาย  การบริหารงานราชการของนายกเทศมนตรีตามท่ีกลาวมานี้กระผม          
นายเชาวลิต เจริญพงศ ขอใหความเช่ือม่ันจะบริหารงานราชการอยางเต็มท่ี และใหเกิดผลประโยชนให      
มากท่ีสุด 

 
 
 

ขอขอบคุณ 
นายเชาวลิต    เจริญพงศ 
นายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง 

 
11.  การใชจายงบประมาณ 

เทศบาลตําบลท่ีวัง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 76 โครงการ จํานวน 
48,949,860 บาท ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

แนวทาง/โครงการ 
งบประมาณ  งบประมาณ  

ท่ีตั้งไว  ท่ีเบิกจาย  
1. แนวทางกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา 

ทอระบายนํ้า พนังกั้นนํ้า และบํารุงรักษาคูคลอง 
    

1.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานซอยนางพริ้ม  
เสียงหวาน หมูที่ 4 

       294,000          294,000  

1.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยในบาน-
บานนายสมเกียรต ิพวงรัตน หมูที ่5 

         303,000            303,000  

1.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนรัก หมูที่ 8         487,000           485,000  

1.4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนายทวีกลุ  
 รักษยศ  หมูที่ 4 

        723,000           499,414  

1.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานยายเจียน  
หมูที ่ 8 

      1,759,000        1,754,000  

1.6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน 
หนองปลิง  หมูที่ 5 

        681,043           681,043  

1.7 โครงการขุดเจาะบอบาดาลหมูบาน หมูที ่ 9  (บานบอสองลูก)         205,000           205,000  

1.8 โครงการปรบัปรงุถนนสายลาดยางสายกางปลา ซอย 3 หมูที่ 3         551,000           324,690  

1.9 โครงการปรบัปรงุถนนลาดยางสายควนมวง-ไรเหนือ  หมูที่ 6       2,052,000        2,052,000  
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แนวทาง/โครงการ 
งบประมาณ  งบประมาณ  

ท่ีตั้งไว  ท่ีเบิกจาย  
1.10 โครงการปรบัปรงุถนนลาดยางสายดอนรกั หมูที่ 10       1,233,000           700,000  

1.11 โครงการปรบัปรงุถนนลาดยางสายท่ีวงั-ถ้ําใหญ       3,387,000        3,387,000  

1.12 โครงการปรบัปรงุถนนลาดยางสายบานหวันา-ควนพล หมูที่ 3       1,423,000        1,067,000  

1.13 โครงการปรบัปรงุถนนสายสุขสม หมูที ่9         300,000           300,000  

1.14 โครงการปรบัปรงุถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายควนอิฐ-
เขาโร หมูที่ 1-11 

      6,400,000        6,180,000  

1.15 โครงการปรบัปรงุถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบาน  
เภาลาย-คลองทราย (หนาบานผูใหญประภาส  มหาสุข) หมูที ่11 

      2,876,000        2,875,000  

1.16 โครงการวางทอระบายน้ําเลียบถนนสาย 403 เกา หมูท่ี 1 4,066,000 4,047,000 

 
 

  

  รวม 26,740,043 24,696,073 

รวมท้ังสิ้น    26,740,043     24,696,073 

แนวทางการพัฒนาท่ี  2  พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําสะอาดเพ่ืออุปโภค - บริโภค   
1.1 โครงการขุดเจาะบอบาดาลหมูบาน หมูท่ี  9 (บานบอสองลูก) 205,000 205,000 
1.2 โครงการวางทอระบายน้ําเลียบถนนสาย 403 (สายเกา) หมูท่ี 1 4,066,000 4,047,000 
1.3 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมูท่ี 1 2,191,000 1,261,180 
1.4 โครงการวางทอขยายเขตระบบประปาสายไสเพชรทอง หมูท่ี  9 171,702 171,000 
1.5 โครงการวางทอขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาคสายบนควนหมูท่ี 6 649,282 467,000 
1.6 โครงการวางทอขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาคสายผานหนาวัด

ควนชม หมูท่ี 5-หมูท่ี 9 
5,930,432 5,910,000 

 รวม 13,213,416 12,061,180 
รวมท้ังส้ิน 13,213,416 12,061,180 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3    พัฒนาระบบไฟฟา      

1.1 ซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบลท่ีวัง ไมใชงบประมาณ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและทองเท่ียว 

แนวทาง/โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว  ท่ีเบิกจาย  
1 แนวทางพัฒนาและสงเสรมิอาชีพใหแกประชาชน      

รวม -               -    
2. แนวทางปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว     
2.1 โครงการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลแหลงทองเที่ยว  ไมใชงบประมาณ  

รวม  -               -    
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

แนวทาง/โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว  ท่ีเบิกจาย  
1 แนวทางการพัฒนาสงเสรมิสนับสนุนการศึกษาของ

ประชาชนทุกระดับ     
1.1 โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 7,184,000.00 6,576,000.00 
1.2 โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลที่วัง 3,464,060.00 2,380,037.54 
  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา   
1.3 คาอาหารกลางวันศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 608,000.00 96,000.00 
1.4 คาวัสดุสํานกังาน 20,000.00 20,000.00 
1.5 วัสดงุานบานงานครวั 15,000.00 15,000.00 
1.6 คาสาธารณูปโภค 50,000.00 50,000.00 
1.7 โครงการจัดกิจกรรมวนัเด็กแหงชาต ิ 50,000.00 22,300.00 
1.8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําแผนการศึกษาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
30,000.00 27,025.00 

1.9 อุดหนุนโรงเรียนบานวังยวน 50,000.00 50,000.00 
1.10 อุดหนุนโรงเรียนบานกางปลา 50,000.00 50,000.00 
1.11 อุดหนุนโรงเรียนบานชายคลอง 50,000.00 50,000.00 
1.12 อุดหนุนโรงเรียนวดัควนชม 50,000.00 50,000.00 
1.13 อุดหนุนโรงเรียนวดัธรรมเผด็จ 50,000.00 50,000.00 
1.14 กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม       2,113,269.00  

รวม 11,671,060.00  12,029,631.54  

 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
 

แนวทาง/โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว  ท่ีเบิกจาย  

1. แนวทางการสงเสริมการจัดสวสัดกิารสังคมและนันทนาการ     

1.1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 

11,844,600.00  
1.2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ   2,404,800.00  
1.3 โครงการสนับสนับเบี้ยยังชพีผูปวยโรคเอดส     120,000.00  
1.4 โครงการแขงขนักีฬาฟุตบอลตานเสพติดเทศบาลท่ีวงัคพั  400,000.00   154,114.00  

รวม 400,000.00  274,114.00  
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แนวทาง/โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว  ท่ีเบิกจาย  
2. แนวทางการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน     
2.1 โครงการสนับสนุนงานระบบหลักประกันประกันสุขภาพแหงชาต ิ  300,000.00     300,000.00  
2.2 โครงการอุดหนนุอาสมคัรสาธารณสุข 165,000.00  165,000.00  
2.3 โครงการรณรงคปองกนัและควบคุมโรคติดตอและไมตดิตอ    ไมใชงบประมาณ  
2.4 โครงการปองกันโรคไขเลือดออกและโรคตดิตออื่นๆ    ไมใชงบประมาณ  
2.5 โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉนิเทศบาลตําบลทีว่ัง    ไมใชงบประมาณ  

รวม 465,000.00    465,000.00  

รวมท้ังสิ้น      865,000.00     739,114.00  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

แนวทาง/โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว  ท่ีเบิกจาย  

1. แนวทางการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ     

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     

  โครงการปรบัปรงุภูมิทัศนในเขตเทศบาลตําบลที่วงั   
 ไมใช

งบประมาณ  

รวม                   -    

2. แนวทางการบําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย     

  ใหมีความสะอาดมีความเปนระเบียบเรียบรอย     

  โครงการจัดรณรงคลดปริมาณขยะและรกัษาความสะอาด   
 ไมใช

งบประมาณ  

  โครงการกลบฝงขยะมูลฝอย    525,300.00  

  โครงการกําจัดส่ิงปฏิกูล   
 ไมใช

งบประมาณ  

รวม    525,300.00  

รวมท้ังสิ้น    525,300.00  
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารและขอมูลขาวสาร 
 

แนวทาง/โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว  ท่ีเบิกจาย  
1. แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน     

1.1  โครงการจัดทาํแผนพัฒนาสามปและเวทีเสวนาประชาคม     50,000.00      16,976.00  

รวม      50,000.00     16,976.00  

2. แนวทางการสงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     

2.1 โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใหกับ
ประชาชน 

    100,000.00     88,146.00  

รวม    100,000.00     88,146.00  

3. แนวทางการเพ่ิมชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน     
3.1 โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร (วารสาร

รายงานประจําป) 
    109,000.00    108,225.00  

3.2 โครงการประชาสัมพันธผานทาง web site  www.tiwang.go.th  
,เฟซบุค และศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตาํบลทีว่ัง 

      7,000.00     7,000.00  

รวม   116,000.00  108,225.00  
4. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น     
4.1 โครงการสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ผูบรหิาร สมาชกิสภาฯ 

พนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจาง  
50,000.00 43,280.00 

4.2 โครงการจัดงานวันเทศบาล/วันทองถิ่นไทย      20,000.00         1,000.00  
4.3 โครงการจัดซื้อ/เชาครุภัณฑยานพาหนะเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน 
1,505,900.00 1,279,000.00 

4.4 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณครุภัณฑเพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ     
  - เกาอี้ทํางาน        4,900.00        3,800.00  
  - โตะทํางาน      15,800.00        9,600.00  
  - เครื่องปรบัอากาศ       44,000.00      41,500.00  
  - เครื่องคอมพิวเตอร     102,000.00      98,220.00  
  - เครื่องพิมพ      21,000.00      19,800.00  
  - เครื่องสํารองไฟฟา      12,400.00      12,000.00  
  - วัสดุสํานักงาน     390,000.00    343,934.00  
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แนวทาง/โครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว  ท่ีเบิกจาย  
  - วัสดไุฟฟาและวิทยุ    315,000.00     298,716.00  
  - วัสดงุานบานงานครวั     203,260.00    167,885.00  
  - วัสดุยานพาหนะและขนสง    140,000.00    31,900.00  
  - วัสดเุชื้อเพลิงและหลอล่ืน    900,000.00    600,513.40  
  - วัสดคุอมพิวเตอร    150,000.00     135,610.00  
  - วัสดเุครื่องแตงกาย  60,000.00      28,540.00  
  - วัสดเุครื่องดบัเพลิง  50,000.00         3,000.00  

4.5 โครงการจัดการเลือกตัง้      50,000.00         2,880.00  
4.6 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน      50,000.00       42,300.00  

รวม 4,084,260.00  3,163,478.40  
รวมท้ังสิ้น  4,350,260.00  3,376,825.40  

 
ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 

 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายไป 

1 เบ้ียยงัชีพผูสงูอาย ุ    11,928,000 11,352,600 

2 เบ้ียยงัชีพผูพิการ    2,089,300 1,979,300 

3 
ประกันสังคมครูศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

   18,420 18,420 

4 
เงินเดือนครูศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

   1,068,660 1,068,660 

5 
คาจางช่ัวคราวศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

   109,100 109,100 

6 
โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
(กอสรางลานกีฬา ม.5) 

   1,500,000 1,086,000 

รวมท้ังสิ้น 16,713,480 15,564,080 

   
 
 
 



 
สวนท่ี  3 

  
ผลการติดตามแผนพฒันาสามป  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 
2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี  2 พ.ศ. 2559 หมวด 6  ขอ 29  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  คณะกรรมการฯ สามารถ
นําเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ไดตามความเหมาะสม  เพื่อรวบรวมรายงานใหผูบริหารทราบ  และเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตอไป 
  ดังนั้น  เพื่อใหการประเมินคุณภาพแผนแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559–2561)  ของเทศบาลตําบลท่ีวัง  
เปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ  สรุปไดดังนี้ 

1. ผลการติดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 -2561) 
 1.1 เทศบาลตําบลท่ีวัง ไดดําเนินการจดัทําแผนพัฒนาสามปเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548   
 1.2 เทศบาลตําบลท่ีวังสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงครอยละ 50 ของแผนและสามารถ
ดําเนินการไดจริงในอัตราท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา  ดงันี ้  

 
 จากตารางเปรียบเทียบจะเหน็วาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) เฉพาะป 2559  มีจาํนวน
โครงการ/กิจกรรมมากกวาป  พ.ศ. 2558  สาเหตุเนื่องมาจาก     

1)  โครงการ/กิจกรรมเดิมท่ีประชาคมไดทบทวนแลวใหคงไว   
2)  โครงการ/กิจกรรมท่ีประชาคมไดเสนอข้ึนมาใหมมีจํานวนมากข้ึน  
3)  เทศบาลมีรายรับในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมมากกวาปท่ีผานมา  

2.  ปญหาและอุปสรรคของเทศบาล 
2.1 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานของเทศบาล  มีดังนี ้

ปญหา 
1)  เทศบาลตําบลท่ีวังไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนท่ัวไป

จากรัฐบาลนอยกวาปท่ีผานมา  ซึ่งไมไดรับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจายประจําป    
ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดท้ังหมด  

2)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจาํนวนมาก  
3)  ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดงักลาวมีเปนจํานวนมาก   
 

การดําเนินงาน 
แผนพัฒนา 

สามป 
2558 

เทศบัญญัต ิ
2558 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 
สามป 
2559 

เทศบัญญัต ิ
2559 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 
จํานวนโครงการ 105 84 70 151 76 69 

รอยละ - 80.00 66.67 - 50.33 92.00 
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อุปสรรค 
1)  เทศบาลตาํบลท่ีวังมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดาํเนินงานแกไขปญหาและความ

ตองการของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด      
   

2.1 ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดงันี ้
  ปญหา 

1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลยงัมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพฒันา  

2)  เทศบาลไมสามารถบรรจโุครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   

3)  เทศบาลไมสามารถดาํเนนิการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  
  อุปสรรค 

1)  เทศบาลตําบลท่ีวังมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและความ
ตองการของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด  

3)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไมเพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจายรายการใหม         

3.  ขอเสนอแนะ   
เพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาลตาํบลท่ีวัง  มีระดับความสาํเร็จท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีวางไวและประชาชนมีความพงึพอใจสูงสุด  จงึมีขอเสนอแนะ  ดังนี ้  
 3.1  การดาํเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

2)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป 

3)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ี
จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม    

5)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด  เชน  
การแกไขปญหาเร่ืองขยะ  ซึ่งเกิดข้ึนเปนประจําทุกป 

3.2  การบริการประชาชน 
1)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    
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2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 

3)  เจาหนาท่ีเทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
4)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
5)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับเทศบาล  
  

จากขอเสนอแนะดังกลาว  หากเทศบาลตําบลท่ีวังสามารถดําสามารถดําเนินการได  จะสงผลให
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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