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คํานํา 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 12 และ ขอ 13 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี

หนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตอง

ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป 

  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเนิน

ฆอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562) ข้ึน 

เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามและใหนายกเทศมนตรีตําบลเนินฆอ และคณะกรรมการ  

พัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆอทราบ ซ่ึงคณะกรรมการฯ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้เกิดประโยชนใน         

การพัฒนาองคกร และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆอ 

สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ 
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สรุป 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลเนินฆอ เปนแผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือ

ใชเปนแนวทางในการบริหารงานและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ    

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆอ(พ.ศ. 2561– 2565) โดยแบงยุทธศาสตรการพัฒนา

ออกเปน 6 ดาน ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเท่ียวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

          พอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ิน กีฬา และสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอยใน 

          ชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริการและการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

                   และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561– 2565) ของเทศบาล

ตําบลเนินฆอในครั้งนี้เปนไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเปนการวิเคราะหถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานสําหรับนําไป

ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงและนําไปใชในการปรับปรุง

และตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนบทบาทและอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ตามอํานาจหนาท่ี ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิตดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยดานการวาง

แผนการสง เสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเ ท่ียวด านการบริหารจัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ท้ังนี้เปนไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50 วรรคสอง     

“การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา

งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ 

ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด” 

แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึนแตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมี

ทรัพยากรจํากัดท้ังทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุอุปกรณเพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน การจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น  จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตาม

เปาหมายท่ีวางไว 

การติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทาง     

การพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนาโครงกา/กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร 

บุคลากร สภาพพ้ืนท่ีและผู มีสวนเ ก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเ กิดความสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาใน

ปตอๆไปพรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน โดย        

การติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตาม

เปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการท่ีดําเนินการอยู โดยการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูล

ปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานใหลุลวง 

คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับประโยชน

หรือไดรับนอยกวาท่ีควรเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ   

สวนท่ี 1 

บทนํา 
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ความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน กลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจาก

โครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือการตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางท่ีกําลังดําเนินการหรือภายหลังท่ี

การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซ่ึงการประเมินผลเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตามการประเมินผล

แผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร จะชวยใหผูบริหารทราบวา        

การดําเนินงานเปนไปตามแผนหรือไม มีความกาวหนา มีปญหาอุปสรรคหรือไม ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและ

ประเมินผล ถือวาเปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินตอไป 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

  2.1 เพ่ือใหการติดตามและการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอ

ประชาชนและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

  2.2 เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 

  2.3 เพ่ือรูถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเนินฆอ และสามารถ

แกไขตรงกับปญหาท่ีเกิดข้ึน 

  2.4 เพ่ือใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ ดังนี้ 

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 ขอ 11 กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและ
อาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

 

ข้ันตอนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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ข้ันตอนท่ี ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและ
ประเมนผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  

 

ข้ันตอนท่ี ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ    
สภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.    
๒๕61 ขอ 12 (3) 

 

ข้ันตอนท่ี ๕ ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ินและ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตอง
ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ขอ ๑3 (๕)   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ

หาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย

เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

 แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

 แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

 ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  และ การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-laas 

(www.dla.go.th)  

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

 5.1 ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใดเพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

 5.2 เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอน   

การปฏิบัติ ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไป

ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 5.3 ทําใหทราบวาจะตอง เปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบ างให เหมาะสมกับระดับ               

การเปลี่ยนแปลงมากนอยแคไหน การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงคบางสวนการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนํา

โครงการไปปฏิบัติ เปนตน 

 5.4 ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิด

จากสาเหตุอะไร เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป

ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

5.5 ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุ

อะไร เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของ

แผนงานใหมีความกระจางชัด เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

5.6 ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses) เม่ือ

ไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลวผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และ       

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5.7 ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ

การนํานโยบายไปปฏิบัตเิพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
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5.8 การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหา

อุปสรรคเหลานี้ไดผลเพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

5.9 การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะ

ขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข

ปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขัน

กันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน

ใหดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิก     
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วิสัยทัศนเทศบาลตําบลเนินฆอ 

  “เทศบาลใจดี  มีธรรมาภิบาล  สรางงานรายได  จัดผังเมือง  และจัดการความรู” 

เทศบาลใจดี  

• จัดบริการเพ่ือใหเขาถึงปญหาและความตองการของประชาชนทุกกลุม สรางพลังและโอกาส

ใหกับกลุมผูดอยโอกาส เด็กและเยาวชน 

• จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน มุงเนนประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมผูพิการท่ีไมสามารถ

ประกอบอาชีพได  

• จัดตั้งโครงการเสวนาคุณธรรมสภาเด็ก สําหรับเด็กและเยาวชน โดยรวมกับผูบริหารและผูนํา

ทองถ่ิน กลุมเยาวชนเพ่ือสรางคุณธรรม จริยธรรมการเรียนรู การพัฒนารวมกับเทศบาลใน

มุมมอง Outside in และ Inside out 

มีธรรมาภิบาล 

• มีความโปรงใส สุจริต และไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาลมา

ปฏิบัติ ใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารงาน งบประมาณ บุคลากร เพ่ือประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในทุกโครงการ ยึดถือความถูกตอง เปนธรรม ซ่ือสัตยสุจริต มีความเปนกลางมี

เอกภาพ ไมแบงฝกแบงฝาย เปดโอกาสใหประชาชนและผูรวมงานทุกฝาย ท้ังฝายการเมืองและ

ฝายขาราชการประจําทุกสวนทุกแผนก ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน กอใหเกิด    

ความรวมมือรวมใจ เกิดความสํานึก ความรักสามัคคี และพ่ึงพาตนเองได 

สรางงานรายได 

• การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริมการทองเท่ียว ตลาดนัดชุมชน สรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

ผลผลิตของเกษตรกร ควบคูไปกับการจัดการสิ่งแวดลอม กอใหเกิดการพัฒนาเมืองใหนาอยู     

มีความสุข มีบริการสาธารณะท่ีท่ัวถึง 

การจัดผังเมือง 

• เปนการเปลี่ยนการทํางานจากการแกไขปญหาเฉพาะหนาสูการสรางสมดุลของสิ่งแวดลอม 

โครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค พรอมรับภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน สราง    

ความเปนระเบียบ สะดวก ปลอดภัย ตอประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

การจัดการความรู 

• การสรางพลังความรู  องคความรู  ผลักดันโครงการท่ีเปนนวัตกรรม เ พ่ือตอบสนองตอ           

การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ี เพ่ือการเขาสู AEC จึงไดจัดทําโครงการ “English for AEC” เพ่ือสราง

ความพรอมใหกับชาวเนินฆอ ท่ีประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป 

 

สวนที่ 2 

การติดตามและประเมินผล 
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การบริหารงานเทศบาลยุคใหม 

  เสริมสรางใหเทศบาลตําบลเนินฆอ เปนองคกรแหงการเรียนรู มองอนาคตและความทาทายใหมๆ 

บริหารงานในเชิงรุก พรอมกันกับบุคลากรทุกภาคสวนของเทศบาลและประชาชน เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ี

ชัดเจน มุงสูเปาหมาย สรางแรงบันดาลใจ สรางสรรคใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตกรอบความคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

  แนวทางการพัฒนา 

  1.1 การพัฒนาสนับสนุนสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

  1.2 การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  1.3 การบริหารจัดการขยะชุมชนอยางยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  แนวทางการพัฒนา 

  2.1 การพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ประมง ประปา เพ่ืออุปโภคบริโภค 

  2.2 การพัฒนา ปรับปรุง บํารุงซอมแซม ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ําและทางระบายน้ํา

สาธารณะ 

  2.3 การพัฒนาขยายเขตไฟฟาสาธารณะ และไฟฟาสองสวาง 

  2.4 การกอสราง ปรับปรุง บํารุงซอมแซมสิ่ งกอสราง เคหะชุมชน สนามกีฬา ศาลา

เอนกประสงค สวนสาธารณะและระบบวิศวกรรมจราจร 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเท่ียวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  แนวทางการพัฒนา 

  3.1 การพัฒนา สนับสนุนและสงเสริมอาชีพ 

  3.2 การพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียว 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น กีฬา และสวัสดิการสังคม 

  แนวทางการพัฒนา 

  4.1 การสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เด็ก สตรี ผู พิการ ผูติดเชื้อเอดส และ

ผูดอยโอกาสทางสังคม 

  4.2 การจัดการและสงเสริมสนับสนุนการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 

  4.3 การอนุรักษ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอยใน

ชุมชน 

  แนวทางการพัฒนา 

  5.1 การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุน การรักษาความสงบ การปองกันและแกไขปญหา

อาชญากรรมและยาเสพติด 

  5.2 การพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริการและการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาลและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  แนวทางการพัฒนา 

  6.1 การพัฒนาดานเทคโนโลยี การบริหารและการบริการ ตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  6.2 สงเสริมการมีสวนรวมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

  6.3 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนของหนวยราชการ กลุมองคกร

ตางๆ  

 



1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2561  จํานวน 114 โครงการ

ยุทธศาสตร ลําดับที่ โครงการ

1 โครงการรณรงค ปองกันและควบคุมโรคติดตอในพื้นที่เทศบาล

2 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

3 โครงการปรับภูมิทัศนและบําบัดฟนฟูการกักเก็บน้ําคลองสาธารณะ

4 โครงการวัยใสรักสะอาด

5 โครงการ 3 R รักษบาน ชุมชนองคกร

6 โครงการชุมชนรณรงคลดขยะตนทาง

7 โครงการขุดลอกคลองขางศาลา หมูที่ 9,3 ตําบลเนินฆอ

8 โครงการบริหารจัดการระบบจายน้ําประปาหมูบานในพื้นที่เทศบาล

9 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟาเพื่อใชซอมแซมไฟสาธารณะในพื้นที่เทศบาล

10 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมสายพาดดับและติดตั้งโคมไฟรายทางซอยพัฒนา 2

 หมูที่ 1

11 โครงการขยายเขตไฟฟาสายพาดดับและติดตั้งโคมไฟรายทางซอยตนไทร หมูที่ 4

12 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ยายเสาไฟฟาพรอมสายพาดดับติดตั้งโคมไฟรายทาง

ซอยสองแสงพัฒนา 3 หมูที่ 4

13 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมสายพาดดับและติดตั้งโคมไฟรายทางซอยสองแสง

พัฒนา 7 หมูที่ 4

14 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาพรอมสายพาดดับและโคมไฟฟาสาธารณะถนน

สายหนองแพงพวย-จํารุง หมูที่ 5-7

1. การพัฒนาสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

2. การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา 
 5.1 การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุน การรักษาความสงบ การปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 
 5.2 การพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริการและการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนา 
 6.1 การพัฒนาดานเทคโนโลยี การบริหารและการบริการ ตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2 สงเสริมการมีสวนรวมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 
 6.3 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนของหนวยราชการ กลุมองคกร
ตางๆ  
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ยุทธศาสตร ลําดับที่ โครงการ

15 โครงการจัดสรางปายจราจรและวิศวกรรมจราจรในพื้นที่เทศบาล

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสนามฟุตซอล หมูที่ 3

17 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ถนนลูกรังที่ชํารุดในตําบล

18 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก ซอยหนาวัด หมูที่ 9,4

19 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก ซอยหนาวัด1-ซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 9

20 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเนินขาวตม 1 หมูที่ 6

21 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ถนนสายถนนกะเพรา-ถนนนอก (ทาครก) หมูที่ 8

22 โครงการกอสรางถนน คสล. และวางทอระบายน้ํามีประตูปด-เปด สายเลียบคลองเนิน

ทราย หมูที่ 1, 2

23 โครงการขยายสะพานทอลอดเหลี่ยมทาตาแผน หมูที่ 3

24 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนาวัด 2 เชื่อมซอยพากเพียร หมูที่ 9

25 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย ซอยรมไทร หมูที่ 2

26 โครงการกอสรางถนน คสล. สายเนินฆอ 3/7 หมูที่ 3

27 โครงการกอสรางถนน คสล. และซอมแซมปรับปรุงสะพานทาเทียบเรือหลวง หมูที่ 8

28 โครงการกอสรางรางระบายน้ําสายซอยสองแสงพัฒนา หมูที่ 9

29 โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยศรีสุข หมูที่ 5

30 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยซอยเนินขาวตม 5 หมูที่ 6

31 โครงการพัฒนาหมูบานที่ไดรับรางวัลจากการประเมินโครงการวัยใสรักสะอาด

32 โครงการกอสรางถนน คสล. สายเนินทราย-หนองแพงพวย-จํารุง หมูที่ 5 ตําบลเนินฆอ

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 2ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

33 โครงการกอสรางถนน คสล. สายหนองแพงพวย-ซอยชาวสวน 1 บานจํารุง หมูที่ 5, 7 

ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ตําบลหวยยางอําเภอแกลง จังหวัด

ระยอง

34 โครงการกอสรางถนน คสล. สายเนินฆอ-ทาครก-แหลมสน หมูที่ 3 ตําบลเนินฆอ มี

ความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ตําบลปากน้ํากระแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

35 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักถนนสายเนินฆอ-ถนนกะเพรา หมูที่ 4,8,9ตําบล

เนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 ตําบลปากน้ํากระแส และหมูที่ 6 ตําบล

ชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

36 โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยรวมประสาน หมูที่ 9 ตําบลเนินฆอ มีความคาบ

เกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ตําบลสุนทรภู อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

37 โครงการปรับปรุงระบบทอเมนทประปาหมูบานตําบลเนินฆอ

2. การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน (ตอ)
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ยุทธศาสตร ลําดับที่ โครงการ

38 โครงการขุดลอกคลองและกําจัดเศษวัชพืช บริเวณคลองเนินทรายหมูที่ 1,2,3,6 (เชื่อม

ตําบลวังหวา)

39 โครงการขุดลอกคลองพังหัก หมูที่ 4,8 ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง

40 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายเลียบชายหาดทุงคา หมูที่ 4 ,8 เสริมเหล็กและ

ปรับปรุงภูมิทัศน ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 ตําบลปากน้ําประ

แส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

41 โครงการกอสรางสะพานไมขนาดเล็กบริเวณบานปลาธนาคารปูเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว หมูที่ 4 ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับตําบลปากน้ํากระแส อ.แก

ลง จ.ระยอง

42 โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลาดยางสายหัวน้ําตก-หนองลิง หมูที่ 6 ตําบลเนินฆอ มี

ความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 ตําบลหวยยาง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

43 โครงการขยายเขตวางทอสงน้ําดิบเพื่อการเกษตรและขยายเขตวางทอประปาในพื้นที่

ํ44 โครงการกอสรางรางตัวยูพรอมฝาและวางทอระบายน้ํา สายซอยสองแสงพัฒนา 1 หมูที่

 4

45 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักและฝา ซอยตนไทร หมูที่ 4

46 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอมบอพักและฝา และทอระบายน้ํา คสล. ถนน

สายเนินทราย-เนินฆอ

47 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก และฝา ซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 9

48 โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยขางศาลา หมูที่ 9 ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

49 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยปากค-ูชากแวง หมูที่ 5 

ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 2 ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัด

ระยอง

50 โครงการกอสรางถนน Para soil cement ซอยเลียบคลอง 1 เลียบคลอง 2 หมูที่ 1 

เลียบคลองเนินทราย-หนองลิง หมูที่ 1,2 และ 6 ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับหมูที่ 6 ตําบลหวยยางและหมูที่ 13 ตําบลวังหวา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

51 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนยถายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรประจําตําบล

52 โครงการเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง

53 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ ในตําบล

54 โครงการพัฒนาการทองเที่ยวในตําบล

2. การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน (ตอ)

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงเสริมการทองเที่ยว

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

10 



ยุทธศาสตร ลําดับที่ โครงการ

55 โครงการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษลุมปาเลนประแสร-พังราด 

(คลองทาตาโบย) หมูที่ 2 ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

56 โครงการกอสรางจุดพักชมวิวกลางน้ําพรอมระบบโซลาเซลโคมไฟฟาแสงสวางคลองหมูที่

 2 ตําบลเนินฆอมีความคาบเกี่ยวตอเนื่องคลองประแส หมูที่ 6 ตําบลปากน้ํากระแส 

อําเภอแกลง จ.ระยอง

57 โครงการสงเสริมสนับสนุนจัดการพลังงานในชุมชนตําบล

58 โครงการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวตําบลเนินฆอ

59 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

60 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูพิการ

61 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส

62 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเนินฆอ

63 โครงการพัฒนาเสริมสรางรายไดใหเด็กนักเรียน นักศึกษา ชวงปดภาคเรียน

64 โครงการพัฒนาเสริมสรางรายไดใหผูพิการ ผูดอยโอกาสและยากจนหรือตกเกณฑการ

สํารวจ

65 โครงการบานทองถิ่น ประชารัฐรวมใจเทิดไทองคราชัน ราชินี

66 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมใหกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในตําบล

67 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

68 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในตําบล

69 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

70 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

71 โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนยพระมหาชนกในโรงเรียน

73 โครงการกอสรางหลังคาทางเดินศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 โครงการเสริมสรางพัฒนาการหนูนอยวัยใส

75 โครงการยุวมัคคุเทศกนอย สรางสํานึกรักบานเกิด รักษทองถิ่น

76 โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู นารูนาเรียน

77 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬาระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับ

จังหวัด

78 โครงการกีฬาสานสัมพันธทองถิ่น

79 โครงการอนุรักษและสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง

80 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

81 โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงเสริมการทองเที่ยว

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (ตอ)

4. การพัฒนาการศึกษา 

ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น 

กีฬา และสวัสดิการสังคม
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ยุทธศาสตร ลําดับที่ โครงการ

82 โครงการเด็กดีเนินฆอ

83 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเขาพรรษา

84 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานตของทองถิ่น

85 โครงการคนไทยไมทอดทิ้งกัน

86 โครงการสนับสนุนกลุม ชรบ.และ ศป.ปส.หมูบาน

87 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ํ ิ   ( ป ป )88 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ อปพร.

89 โครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ

90 โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดเทศบาลตําบลเนินฆอ

91 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ตามแยกตาง ๆ พรอมศูนยควบคุม

92 โครงการบรรเทาความเดือดรอนบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน

93 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

94 โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ เทศบาลตําบลเนินฆอ

95 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ และวันสําคัญที่รัฐบาลกําหนด

96 โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล

97 โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดระยอง

98 โครงการจัดงานวันราชพิธีและรัฐพิธีและประเพณีทองถิ่น อําเภอแกลงจังหวัดระยอง

99 โครงการจัดงานเทศกาลผลไม และของดีอําเภอแกลง

100 โครงการจัดงานเทศกาลผลไม และของดีจังหวัดระยอง

101 โครงการจัดงานวันสุนทรภูกวีเอกของชาติ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

102 โครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และ

กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของอําเภอแกลง เขารวมวันอนุรักษมรดกไทย จังหวัดระยอง

103 โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เทศบาล

104 โครงการศูนยประสานราชการสวนทองถิ่นและขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอแกลง

105 โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมดานสาธารณกุศลของกิ่งกาชาด

อําเภอแกลง

106 โครงการอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนย

อํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.)

4. การพัฒนาการศึกษา 

ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น 

กีฬา และสวัสดิการสังคม  

(ตอ)

5. การพัฒนาการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยและ

รักษาความสงบเรียบรอย

ในชุมชน

6. การพัฒนาการเมือง

การบริการและการบริหาร

องคกรตามหลักธรรมาภิ

บาลและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
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ยุทธศาสตร ลําดับที่ โครงการ

107 โครงการติดตั้งระบบเสียงไรสายและเครื่องขยายเสียงของเทศบาล

108 โครงการจัดประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สรางความรูความเขาใจการ

จัดทําแผนพัฒนาหมูบาน/ทองถิ่น

109 คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง

110 โครงการปกปองและเทิดทูนสถาบันการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข เพื่อเสริมสรางความสมานฉันทของศูนยพระมหาชนก

111 โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล

112 โครงการกิจกรรม 5 ส. ของสํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

113 โครงการเทศบาลพบประชาชน

114 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

1.3 โครงการที่ดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน 77 โครงการ

ยุทธศาสตร ลําดับที่ ชื่อโครงการ

1 โครงการรณรงค ปองกันและควบคุมโรคติดตอในพื้นที่เทศบาล

2 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

3 โครงการปรับภูมิทัศนและบําบัดฟนฟูการกักเก็บน้ําคลองสาธารณะ

4 โครงการวัยใสรักสะอาด

5 โครงการ 3 R รักษบาน ชุมชนองคกร

6 โครงการชุมชนรณรงคลดขยะตนทาง

7 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟาเพื่อใชซอมแซมไฟสาธารณะในพื้นที่เทศบาล

8 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมสายพาดดับและติดตั้งโคมไฟรายทางซอยพัฒนา 2

 หมูที่ 1

9 โครงการขยายเขตไฟฟาสายพาดดับและติดตั้งโคมไฟรายทางซอยตนไทร หมูที่ 4

10 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ยายเสาไฟฟาพรอมสายพาดดับติดตั้งโคมไฟรายทาง

ซอยสองแสงพัฒนา 3 หมูที่ 4

11 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมสายพาดดับและติดตั้งโคมไฟรายทางซอยสองแสง

พัฒนา 7 หมูที่ 4

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสนามฟุตซอล หมูที่ 3

13 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ถนนลูกรังที่ชํารุดในตําบล

14 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก ซอยหนาวัด หมูที่ 9,4

2. การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

6. การพัฒนาการเมือง

การบริการและการบริหาร

องคกรตามหลักธรรมาภิ

บาลและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

1. การพัฒนาสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตร ลําดับที่ ชื่อโครงการ

15 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก ซอยหนาวัด1-ซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 9

16 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเนินขาวตม 1 หมูที่ 6

17 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ถนนสายถนนกะเพรา-ถนนนอก (ทาครก) หมูที่ 8

18 โครงการกอสรางถนน คสล. และวางทอระบายน้ํามีประตูปด-เปด สายเลียบคลองเนิน

ทราย หมูที่ 1, 2

19 19. โครงการขยายสะพานทอลอดเหลี่ยมทาตาแผน หมูที่ 3

20 20. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนาวัด 2 เชื่อมซอยพากเพียร หมูที่ 9

21 21. โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย ซอยรมไทร หมูที่ 2

22 22. โครงการกอสรางถนน คสล. สายเนินฆอ 3/7 หมูที่ 3

23 23. โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยศรีสุข หมูที่ 5

24 24. โครงการพัฒนาหมูบานที่ไดรับรางวัลจากการประเมินโครงการวัยใสรักสะอาด

25 25. โครงการกอสรางถนน คสล. สายเนินทราย-หนองแพงพวย-จํารุง หมูที่ 5 ตําบล

เนินฆอมีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 2ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

26 26. โครงการกอสรางถนน คสล. สายหนองแพงพวย-ซอยชาวสวน 1 บานจํารุง หมูที่ 

5, 7 ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ตําบลหวยยางอําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง

27 27. โครงการกอสรางถนน คสล. สายเนินฆอ-ทาครก-แหลมสน หมูที่ 3 ตําบลเนินฆอ 

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ตําบลปากน้ํากระแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

28 28. โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักถนนสายเนินฆอ-ถนนกะเพรา หมูที่ 4,8,9

ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 ตําบลปากน้ํากระแส และหมูที่ 6 

ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

29 29. โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยรวมประสาน หมูที่ 9 ตําบลเนินฆอ มีความ

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ตําบลสุนทรภู อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

30 30. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลาดยางสายหัวน้ําตก-หนองลิง หมูที่ 6 ตําบลเนิน

ฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 ตําบลหวยยาง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

31 31. โครงการขยายเขตวางทอสงน้ําดิบเพื่อการเกษตรและขยายเขตวางทอประปาใน

พื้นที่ตําบล

32 32. โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนยถายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรประจําตําบล

33 33. โครงการเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง

34 34. โครงการพัฒนาการทองเที่ยวในตําบล

35 35. โครงการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษลุมปาเลนประแสร-พัง

ราด (คลองทาตาโบย) หมูที่ 2 ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

36 36. โครงการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวตําบลเนินฆอ

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงเสริมการทองเที่ยว

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
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ยุทธศาสตร ลําดับที่ ชื่อโครงการ

37 37. โครงการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

38 38. โครงการจายเบี้ยยังชีพผูพิการ

39 39. โครงการจายเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส

40 40. โครงการพัฒนาเสริมสรางรายไดใหเด็กนักเรียน นักศึกษา ชวงปดภาคเรียน

41 41. โครงการพัฒนาเสริมสรางรายไดใหผูพิการ ผูดอยโอกาสและยากจนหรือตกเกณฑ

การสํารวจ

42 42. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมใหกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในตําบล

43 43. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

44 44. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในตําบล

45 45. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

46 46. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

47 47. โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 48. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนยพระมหาชนกในโรงเรียน

49 49. โครงการกอสรางหลังคาทางเดินศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 50. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬาระดับตําบล ระดับอําเภอ และ

ระดับจังหวัด

51 51. โครงการอนุรักษและสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง

52 52. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

53 53. โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง

54 54. โครงการเด็กดีเนินฆอ

55 55. โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเขาพรรษา

56 56. โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานตของทองถิ่น

57 57. โครงการคนไทยไมทอดทิ้งกัน

58 58. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

เทศบาลตําบลเนินฆอ (ศป.ปส.ทต.)

59 59. โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ อปพร.

60 60. โครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ

61 61. โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดเทศบาลตําบลเนินฆอ

63 63. โครงการบรรเทาความเดือดรอนบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน

5. การพัฒนาการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยและ

รักษาความสงบเรียบรอย

ในชุมชน

4. การพัฒนาการศึกษา 

ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น 

กีฬา และสวัสดิการสังคม
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ยุทธศาสตร ลําดับที่ ชื่อโครงการ

64 64. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

65 65. โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ เทศบาลตําบลเนินฆอ

66 66. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ และวันสําคัญที่รัฐบาลกําหนด

67 67. โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล

68 68. โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดระยอง

69 69. โครงการจัดงานวันราชพิธีและรัฐพิธีและประเพณีทองถิ่น อําเภอแกลงจังหวัดระยอง

70 70. โครงการจัดงานเทศกาลผลไม และของดีอําเภอแกลง

71 71. โครงการจัดงานเทศกาลผลไม และของดีจังหวัดระยอง

72 72. โครงการติดตั้งระบบเสียงไรสายและเครื่องขยายเสียงของเทศบาล

73 73. โครงการจัดประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สรางความรูความ

เขาใจการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน/ทองถิ่น

74 74. โครงการปกปองและเทิดทูนสถาบันการปกครองประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อเสริมสรางความสมานฉันทของศูนยพระมหาชนก

75 75. โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล

76 76. โครงการกิจกรรม 5 ส. ของสํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

77 77. โครงการเทศบาลพบประชาชน

6. การพัฒนาการเมือง

การบริการและการบริหาร

องคกรตามหลักธรรมาภิ

บาลและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

1.4 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลเนินฆอ ไดดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–
2565) อันมีลักษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแผนท่ี
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาโดยมีการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป โดยเทศบาลไดใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ีขอใหหนวยงานอ่ืนมาดําเนินงานให รวมท้ัง
วางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ 
เทศบาลไดดําเนินการตั้งงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม
แผนพัฒนาซ่ึงสามารถสรุปได 
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โครงการ

ตาม

แผนฯ

งบประมาณ
โครงการ

ที่อนุมัติ
งบประมาณ

โครงการ

ที่

ดําเนินการ

งบประมาณ

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ

ที่ปรากฏใน

แผนฯ

การพัฒนาสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

6 840,000 6 740,000 6 597,984.40 5.26

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 44 66,079,000 27 42,470,749 25 37,664,915.58 21.93

การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงเสริมการทองเที่ยวตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8 18,260,000 5 11,570,000 5 11,517,540.70 4.39

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

ภูมิปญญาทองถิ่น กีฬา และ

สวัสดิการสังคม

27 12,909,000 23 11,712,200 21 10,615,274.00 18.42

การพัฒนาการปองกันบรรเทา

สาธารณภัยและรักษาความ

สงบเรียบรอยในชุมชน

7 6,060,000 6 2,630,830 5 1,869,676.85 4.39

การพัฒนาการเมืองการบริการ

และการบริหารองคกรตามหลัก

ธรรมาภิบาลและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

22 1,576,000 20 1,506,500 13 1,014,976.50 11.40

รวม 114 105,724,000 87 70,630,279 75 63,280,368.03 65.79

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร
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การพัฒนาการเมืองการบริการและการบริหารองคกร
ตามหลักธรรมาภบิาลและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

การพัฒนาการปองกนับรรเทาสาธารณภยัและรักษา
ความสงบเรียบรอยในชุมชน 

การพัฒนาการศกึษา ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น กีฬา 
และสวัสดิการสงัคม 

การพัฒนาเศรษฐกจิและสงเสริมการทองเทีย่วตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน 

การพัฒนาสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

โครงการที่ดําเนินการ 

โครงการที่อนุมัติ 

โครงการตามแผนฯ 

สรุปการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร

โครงการ

ตาม

แผนฯ
งบประมาณ

โครงการ

ที่อนุมัติ
งบประมาณ

โครงการ

ที่

ดําเนินการ

งบประมาณ

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ

ที่ปรากฏใน

แผนฯ

การพัฒนาการเมืองการบริการ

และการบริหารองคกรตามหลัก

ธรรมาภิบาลและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

22 1,576,000 20 1,506,500 13 1,014,976.50 11.4

การพัฒนาการปองกันบรรเทา

สาธารณภัยและรักษาความ

สงบเรียบรอยในชุมชน

7 6,060,000 6 2,630,830 5 1,869,676.85 4.39

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

ภูมิปญญาทองถิ่น กีฬา และ

สวัสดิการสังคม

27 12,909,000 23 11,712,200 21 10,615,274.00 18.42

การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงเสริมการทองเที่ยวตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8 18,260,000 5 11,570,000 5 11,517,540.70 4.39

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 44 66,079,000 27 42,470,749 25 37,664,915.58 21.93

การพัฒนาสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

6 840,000 6 740,000 6 597,984.40 5.26

รวม 114 105,724,000 87 70,630,279 75 63,280,368.03 65.79
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1.5 ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2561 

1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ สวนใหญในแผนพัฒนาตําบลใน

ปท่ีผานมา ไดจัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมไวจํานวนมากครอบคลุมงานทุกดานโดยจัดลําดับ

ความสําคัญเรงดวนและไมไดคํานึงถึงรายไดท่ีเทศบาลไดรับ ทําใหเชิงคุณภาพการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัตินอย 

2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีความพึงพอใจท่ีเทศบาลตําบลไดดําเนินการโครงการและกิจกรรมในเชิงคุณภาพ

สวนใหญทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพ 

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางแกไข 

1.6 ปญหา อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 

ปญหาและอุปสรรค 

๑. งบประมาณท่ีไดรับลาชาทําใหการดําเนินการโครงการตางๆ ลาชา 

๒. ความซํ้าซอนของโครงการกิจกรรมท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี 

๓. ประชาชนยังไมมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาเทาท่ีควร 

๔. แผนงานโครงการมีจํานวนมากไมสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

๕. หนวยงานไมดําเนินการตามแผนงานโครงการ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

๖. มีบางโครงการหนวยงานไมไดดําเนินงานตามปฏิทินท่ีวางไว 

๗. ขาดการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

แนวทางการแกไข 

  ๑. ใหแตละหนวยงานของเทศบาลตําบล ประสานความรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมตาม

โครงการเพ่ือลดความซํ้าซอนของโครงการกิจกรรมท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี 

  ๒. ในการดําเนินโครงการกิจกรรมใหแตละหนวยงานผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทําการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบอยางท่ัวถึง 

  ๓. ใหหนวยงานตางๆขององคกรดําเนินโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนท่ีไดวางไวตาม

ปฏิทินการดําเนินงาน และเม่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวใหรายงานผล ปญหาอุปสรรค ให

ผูบริหารทราบเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานปตอไป 
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ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 20

(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/

ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปา

ไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง

 การเลือกตั้ง ฯลฯ

(3)

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต

การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูล

เกี่ยวกับจํานวนประชากรและชวงอายุและจํานวน

ประชากร ฯลฯ

(2)

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 

สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห

 ฯลฯ

(2)

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เชน การ

คมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ

(2)

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ

ประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว 

อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ

เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)

(2)

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การ

นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญา

ทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 

และอื่นๆ

(2)

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม 

ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2)

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ.

(2)

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและ

ขอมูลพื้นฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

การใหคะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของ

เทศบาลตําบลเนินฆอ
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1. ขอมูลสภาพทั่วไปและ

ขอมูลพื้นฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ

การดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใช

กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ 

รวมรับผลประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา

ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(3)

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 15

(1) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ

สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น 

รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 

4.0

(2)

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ

และการบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่

เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น

(1)

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 

เปนตน

(2)

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน

 การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา

อาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ

เปนอยูทั่วไป เปนตน

(2)

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ

 ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การ

ประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา

(2)

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่สงผลตอการ

ดําเนินงานไดแก S-Strength    (จุดแข็ง) W-Weaknrss 

(จุดออน) O-Opportonity (โอกาส) และ T-Threat 

(อุปสรรค)

(2)

2. การวิเคราะหสภาวการณ

และศักยภาพ

20 
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2. การวิเคราะหสภาวการณ

และศักยภาพ (ตอ)

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน

เชิงพื้นที่ มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหา

หรือสมมุติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือ

วิธีการแกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไข

ปญหา

(2)

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และ

การเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 -

2560 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้ง

งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผลการ

นําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการ

ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ

(1)

(9) ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.

2557-2560 เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ 

และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนว

ทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560

(1)

3. ยุทธศาสตร ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 65

3.1 ยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ

ทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 

4.0

(10)

3.2 ยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และ

เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 

4.0

(10)

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร 

คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป และThailand 4.0

(10)
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3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง

ชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปน

ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น

(5)

3. ยุทธศาสตร                

 3.5 กลยุทธ

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตาม

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสู

การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง

ที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น

(5)

3.6 เปาประสงคของแตละ

ประเด็นกลยุทธ

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลอง

และสนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ที่ชัดเจน

(5)

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร

(Positioning)

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง

เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทาง

ยุทธศาสตร

(5)

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด

จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา

ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี้ป โดยระบุแผนงานและ

ความเชื่อมโยงดังกลาว

(5)

3.9 ความเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตรในภาพรวม

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่

เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

(5)
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปนโครงการที่

เปนชุด กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 

เปนตน เพื่อนําไปสูการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น

ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปอยางถูกตองและครบถวน

(5)

หมายเหตุ:  1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม ที่เกี่ยวของ

              2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑไป   

                  เปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจําปได  

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลเนินฆอ ไดดําเนินการจัดทําโครงการตามเทศบัญญัติ พ.ศ. 2562 
ท่ีไดปรากฏอยูในกรอบแนวทางแผนยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไว เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน ทองถ่ิน ท้ังนี้ เทศบาลไดดําเนินการตั้งงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

2.2.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเ มินผล สอดคลอง กับระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไข

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มี

อํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเม่ือดําเนินการเสร็จแลวใหรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 

และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว

และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป 

 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความ
สอดคลอง และความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถ่ิน และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงานวาเปนไป
ตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจซ่ึงสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
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 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้  
  ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกําหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้  
 

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 

(1)  ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกําหนด 
(2)  ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 
(3)  ความกาวหนา (Progress)  กิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล  

(Monitorning) 
(4)  ประสิทธิภาพ (Efficency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใช

โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (EfficencyEvaluation) 
(5)  ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาผลท่ีไดรับ (Effect) 
(6)  ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจาก

การทํากิจกกรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 
  (7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall Effect) 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใช
หรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินก็ได โดยอยางนอยตองสามารถ
ประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาทองถ่ินได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะพิจารณา 

1.2 การกําหนด กรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน อาจกําหนดแนวทาง ดังนี้ 

(1)  การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness Evaluation) 

(2)  การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness Evaluation) 

(3)  การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาแผนตามแผนการดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
  ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ตอผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด พรอมการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบ โดยท่ัวกันอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง 
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  ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับจังหวัดได 

  บทสรุปและแนวทางปฏิบัติตามกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลท่ีปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
  1. กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอม  
  การติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน ท้ังใน
ระดับหมูบาน/ชุมชน/ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัดดวย เพราะวาหมูบาน/ชุมชน/ตําบล/องคกร/
หนวยงานตางๆ ลวนมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสิ่งแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดใน
ปจจุบัน 
  1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจจัยหรือ
ขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย 
สังคม การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึน 
  1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจจัยหรือขอมูล
จากสภาพภายในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสการ
พัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน สามารถทําไดหลายแนวทาง เชน 
  1) การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (Value-Chain Analysis) หวงโซแหงคุณคานี้ 
เปนการเชื่อมโยงของกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน ท่ีสรางคุณคาดานการพัฒนาหลายมิติ 
  2) การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เปนการ
วิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกรสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน ไมวาจะเปนสํานักงานปลัด 
สวนการคลังหรือกองคลัง สวนโยธาหรือกองชาง กองการศึกษา เปนตน 

2.2.2ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผลของเทศบาลตําบลเนินฆอ  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย  
   (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  
   (2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
   (3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
   (4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
   (5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
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  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีก
หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ (1) (2) (3) (4) และ (5)ใหมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสี่ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  

  ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
   (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

   (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  

  ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ หรือ
รวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้  

   (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด 
ขอบขายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหาร 
ทองถ่ิน  
   (2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน  
   (3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  
   (4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน  
   (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยาง 
นอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

  ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร ปกครอง
สวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม วิธีในการติดตามและประเมินผล 
มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้  

  1. กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  2. สรางและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล  
  3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล  
  4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล รวมกับคณะผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ
เพ่ือจัดเตรียมขอมูลสําหรับรองรับการประเมินกอนลงพ้ืนท่ีจริง 
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  5. ลงพ้ืนท่ีสําหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด  
  6. ประชุมสําหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ ตามกรอบ 
แนวทางและวิธีการท่ีกําหนด  
 

2.2.3 เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  

  ในการติดตามและประเมินผลโครงการขององคการบริหารสวนตําบลหนองออ กําหนดเครื่องมือ
ท่ีใชในการติดตามประเมินผล ดังนี้  

   1. การใชแบบสอบถาม  
   2. การสัมภาษณ  
   3. การสังเกตหรือการสนทนากลุม 
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แหงชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 
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2.2.4 แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลโครงการการใหคะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10  

2. การประเมินผลการนํา 
แผนพัฒนาทองถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณเชน การวัดจาํนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลติน่ันเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ี
ดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
 2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนํา 
แผนพัฒนาทองถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุครุภณัฑ การดําเนินการตางๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวรสามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
 2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

10  

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มคีวามสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงนํ้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 
 
5.3 เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความชัด 
เ จ น นํา ไ ป สู ก า ร ตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 
 
5.4 โครงการมีความ 
สอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
 
 
 
5.5 เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ีเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลตุามวิสยัทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใด
เรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคือ
อะไร มผีลผลติอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําท่ีไหน 
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง (5) โครงการ
สอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมติรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยาง
จริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว 
ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลดุพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าํทางสังคม (4) การ
รองรับการเช่ือมโยงภูมภิาคและความเปนเมอืง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมปีระสิทธิภาพ 
 

(5)  
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5.โครงการพัฒนา(ตอ) 
5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
 
 
5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต
หลักประชารัฐ 
 
 
5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

 
5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินคา โภคภณัฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคดิสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5)  

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวน
ใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตอง
เปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัด
ท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 
 

(5)  

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยาย
ไดเปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ี
พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (LSEP) 
 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ
ในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยตุิธรรม(Equity) (5) ความโปรงใส 
(Transparency) 
 

(5)  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
ประจักษมีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหา
ของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 
 
 

(5)  



31 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5.11 มีการกําหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
5.โครงการพัฒนา(ตอ) 
5.12 ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจการกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 
ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) 
สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5) 
 
 
 
 
 

(5) 

 

รวมคะแนน 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ

ตาม

แผนฯ

งบประมาณ
โครงการ

ที่อนุมัติ
งบประมาณ

โครงการ

ที่

ดําเนินการ

งบประมาณ
คิดเปนรอยละ

ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ

การพัฒนาสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

9 6,200,000 8 901,500.00 8 851,436.60 5.16

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 70 105,747,000 43 54,494,604.82 39 53,118,600.90 25.16

การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงเสริมการทองเที่ยวตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

12 15,910,000 8 3,790,000.00 5 3,468,845.00 3.23

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

ภูมิปญญาทองถิ่น กีฬา และ

สวัสดิการสังคม

30 13,444,000 27 12,126,766.00 24 10,621,051.60 15.48

การพัฒนาการปองกันบรรเทา

สาธารณภัยและรักษาความ

สงบเรียบรอยในชุมชน

8 5,210,000 6 800,000.00 6 528,542.93 3.87

การพัฒนาการเมืองการบริการ

และการบริหารองคกรตามหลัก

ธรรมาภิบาลและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

26 9,626,000 21 2,567,450.00 16 2,412,968.00 10.32

รวม 155 156,137,000 113 74,680,320.82 98 71,001,445.03 65.79

ยุทธศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

26 

8 

30 

12 

70 

9 

21 

6 

27 

8 

43 

8 

16 

6 

24 

5 

39 

8 

การพัฒนาการเมืองการบริการและการบริหาร
องคกรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ… 

การพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษา
ความสงบเรียบรอยในชุมชน 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ิน 
กีฬา และสวัสดิการสังคม 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยวตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

โครงการที่ดําเนินการ 

โครงการที่อนุมัติ 

โครงการตามแผนฯ 

สรุปการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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2.4 โครงการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562  จํานวน 155 โครงการ

ยุทธศาสตร ลําดับที่ โครงการ

1 โครงการรณรงค ปองกันและควบคุมโรคติดตอในพื้นที่เทศบาล

2 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

3 โครงการปรับภูมิทัศนและบําบัดฟนฟูการกักเก็บน้ําคลองสาธารณะ

4 โครงการวัยใสรักสะอาด

5 โครงการ 3 R รักษบาน ชุมชนองคกร

6 โครงการลิงแสมรักษสิ่งแวดลอม

7 โครงการชุมชนรณรงคลดขยะตนทาง

8 โครงการกอสรางแนวกันคลื่นเลียบชายฝงทะเล หมูที่ 4, 8 เชื่อมตําบลสุนทรภู และ

ตําบลปากน้ําประแส

9 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

10 โครงการขุดลอกคลองขางศาลา หมูที่ 9,3 ตําบลเนินฆอ

11 โครงการบริหารจัดการระบบจายน้ําประปาหมูบานในพื้นที่เทศบาล

12 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟาเพื่อใชซอมแซมไฟสาธารณะในพื้นที่เทศบาล

13 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาพรอมสายพาดดับและโคมไฟฟาสาธารณะ

ถนนสายหนองแพงพวย-จํารุง หมูที่ 5-7

14 โครงการกอสรางประตูกันน้ําเค็ม หมูที่ 2

15 โครงการจัดสรางปายจราจรและวิศวกรรมจราจรในพื้นที่เทศบาล

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสนามฟุตซอล หมูที่ 3

17 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและยายเสาไฟฟาพรอมสายพาดดับติดตั้งโคมไฟราย

ทางซอยชาวสวน 7 หมู 7

18 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมสายพาดดับและโคมไฟฟาสาธารณะสายซอย 4

 เชื่อมซอย 2 หมูที่ 7

19 โครงการขุดลอกคลองเลียบถนนสายเนินฆอ-ทาครก หมูที่ 3

20 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมสายพาดดับและติดตั้งโคมไฟรายทางซอยเนินฆอ

 3/1 หมู 3

21 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมสายพาดดับและติดตั้งโคมไฟรายทางสายเลียบ

คลอง 1 หมูที่ 1,6

22 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมสายพาดดับและติดตั้งโคมไฟรายทางซอยขาง

วัดหนองแพงพวย หมูที่ 5

23 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะบริเวณถนนสายซอยเนินฆอ 3 (ขาง

วัด)

1. การพัฒนาสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

2. การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน
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2. การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน (ตอ)

24 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมสายพาดดับและติดตั้งโคมไฟรายทาง สาย

หนองแพงพวย-ซอยชากแวง 2 หมู 5,7

25 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมสายพาดดับและติดตั้งโคมไฟรายทางซอยเนิน

ขาวตม 4 หมูที่ 6

26 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมสายพาดดับและติดตั้งโคมไฟรายทางซอยทา

เทียบเรือหลวง

27 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บริเวณสายซอยสองแสง

 2 หมู 4

28 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ถนนลูกรังที่ชํารุดในตําบล

29 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเนินขาวตม 1 หมูที่ 6

30 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ถนนสายถนนกะเพรา-ถนนนอก (ทาครก) หมูที่ 8

31 โครงการกอสรางถนน คสล. และวางทอระบายน้ํามีประตูปด-เปด สายเลียบคลอง

เนินทราย หมูที่ 1, 2

32 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนาวัด 2 เชื่อมซอยพากเพียร หมูที่ 9

33 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย ซอยรมไทร หมูที่ 2

34 โครงการกอสรางถนน คสล. สายเนินฆอ 3/7 หมูที่ 3

35 โครงการกอสรางถนน คสล. และซอมแซมปรับปรุงสะพานทาเทียบเรือหลวง หมูที่ 8

36 โครงการกอสรางรางระบายน้ําสายซอยสองแสงพัฒนา หมูที่ 9

37 โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยศรีสุข หมูที่ 5

38 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยซอยเนินขาวตม 5 หมูที่ 6

39 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ถนนสายเนินขาวตม-หนองลิง หมูที่ 6

40 โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยชาวสวน 9 หมูที่ 7

41 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ําซอยพากเพียร 3 หมูที่ 9

42 โครงการพัฒนาหมูบานที่ไดรับรางวัลจากการประเมินโครงการวัยใสรักสะอาด

43 โครงการกอสรางถนน คสล. สายเนินทราย-หนองแพงพวย-จํารุง หมูที่ 5 ตําบลเนิน

ฆอมีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 2ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

44 โครงการกอสรางถนน คสล. สายหนองแพงพวย-ซอยชาวสวน 1 บานจํารุง หมูที่ 5, 

7 ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ตําบลหวยยางอําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง

45 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักถนนสายเนินฆอ-ถนนกะเพรา หมูที่ 4,8,9

ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 ตําบลปากน้ํากระแส และหมูที่ 6 

ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
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2. การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน (ตอ)

46 โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยรวมประสาน หมูที่ 9 ตําบลเนินฆอ มีความคาบ

เกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ตําบลสุนทรภู อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

47 โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยขางศาลา หมูที่ 9 ตําบลเนินฆอ มีความคาบ

เกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

48 โครงการกอสรางถนน คสล. สายเนินทราย-เนินขาวตม หมูที่ 1, 5, 6 ตําบลเนินฆอ 

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ตําบลหวยยาง หมูที่ 13 ตําบลวังหวาอําเภอ

แกลง จังหวัดระยอง

49 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยปากค-ูชากแวง หมูที่ 5 ตําบลเนินฆอ มีความ

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 2 ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

50 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคสนามกีฬากลางระดับอําเภอ หมูที่ 3 ตําบล

เนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับตําบลชากโดน ตําบลวังหวา อําเภอแกลง จังหวัด

ระยอง

51 โครงการปรับปรุงระบบทอเมนทประปาหมูบานตําบลเนินฆอ

52 โครงการขุดลอกคลองและกําจัดเศษวัชพืช บริเวณคลองเนินทรายหมูที่ 1,2,3,6 

(เชื่อมตําบลวังหวา)

53 โครงการขุดลอกคลองพังหัก หมูที่ 4,8 ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

54 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายเลียบชายหาดทุงคา หมูที่ 4 ,8 เสริมเหล็กและ

ปรับปรุงภูมิทัศน ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 ตําบลปากน้ํา

ประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

55 โครงการกอสรางสะพานไมขนาดเล็กบริเวณบานปลาธนาคารปูเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว หมูที่ 4 ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับตําบลปากน้ํากระแส    

อ.แกลง จ.ระยอง

56 โครงการขุดลอกคลองเนินฆอ-เนินทราย หมูที่ 3-2 ชวงที่ 1 และ 2 (เชื่อมตําบลวัง

หวา)

57 โครงการจัดหาจัดซื้อที่ดินหรือแหลงน้ํา เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตประปา

หมูบาน

58 โครงการซอมแซมปรับปรุงผิวจราจร ลาดยางแอสฟลทติก สายเนินทราย-เนินฆอ-

ถนนกะเพรา หมูที่ 1,2,3, 4ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 

ตําบลปากน้ําประแส และหมูที่ 6 ตําบลชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง

59 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักถนนสายจํารุง-ชากโดน หมูที่ 7 คาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ หมูที่ 2ตําบลชากโดน อําเภอแกลงจังหวัดระยอง
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60 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง (เสา High mass) บริเวณทางแยกและสถานที่

ทองเที่ยวในตําบลเนินฆอ

2. การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน (ตอ)

61 โครงการขุดลอกคลองขางถนนบูรพาชลทิศ ประตูน้ําที่ 5 ถึงที่ 6 หมูที่ 4 ตําบลเนิน

ฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ตําบลสุนทรภู อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

62 โครงการขุดลอกคลองสามตําบล คลองไพศาลสัมพันธ) ม.3/4/8/9 เชื่อมตําบลชาก

โดน

63 โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตําบลเนินฆอหมูที่ 

1,2,3,5,6,7

64 โครงการขยายเขตวางทอสงน้ําดิบเพื่อการเกษตรและขยายเขตวางทอประปาในพื้นที่

ํ65 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอมบอพักและฝา และทอระบายน้ํา คสล. 

ถนนสายเนินทราย-เนินฆอ

66 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก และฝา ซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 9

67 โครงการปรับปรุงตอเติมตลาดเศรษฐกิจชุมชนตําบลเนินฆอ หมูที่ 5

68 โครงการเปลี่ยนขนาดทอระบายน้ําพรอมหูชาง คลองขางศาลา หมูที่ 9

69 โครงการกอสรางขยายถนน คสล. บริเวณแยกตนมะมวงปา หมูที่ 5

70 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหัวเสม็ด หมูที่ 8

71 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก และฝา ถนนสายบานไร-แหลมสน หมูที่ 4,9

72 โครงการกอสรางถนน คสล. สายทาเรือสะพานเกา หมูที่ 2 (ตอเนื่อง)

73 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเลียบคลอง 1 หมูที่ 1

74 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก และฝา ถนนจํารุง-หนองแพงพวย หมูที่ 5,7

75 โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยขางศาลา หมูที่ 9 ตําบลเนินฆอ มีความคาบ

เกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

76 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยปากค-ูชากแวง หมูที่ 

5 ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 2 ตําบลชากโดน อําเภอแกลง

77 โครงการซอมแซมปรับปรุงผิวจราจร ลาดยางแอสฟลทติก สายจํารุง-คงคา หมูที่ 7 

ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 1 และ 6 ตําบลหวยยาง อําเภอ    

แกลง จังหวัดระยอง

78 โครงการกอสรางศูนยการเรียนรูเชิงอนุรักษปาชายเลนทาตาโบย ระดับอําเภอ หมูที่ 

2 ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับตําบลชากโดน ตําบลวังหวา             

ํ
79 โครงการกอสรางสะพานไมขนาดเล็กบริเวณบานปลาธนาคารปูเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว หมูที่ 4 ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับตําบลปากน้ํากระแส    

อ.แกลง จ.ระยอง

36 



ยุทธศาสตร ลําดับที่ โครงการ

2. การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน (ตอ)

80 โครงการกอสรางถนน Para soil cement ซอยเลียบคลอง 1 เลียบคลอง 2 หมูที่ 1 

เลียบคลองเนินทราย-หนองลิง หมูที่ 1,2 และ 6 ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับหมูที่ 6 ตําบลหวยยางและหมูที่ 13 ตําบลวังหวา อําเภอแกลง จังหวัด

ระยอง

81 โครงการกอสรางระบบการผลิตประปาหมูบาน หมูที่ 4,8,9 ตําบลเนินฆอ มีความ

คาบเกี่ยวตอเนื่องหมูที่ 6 ตําบลปากน้ําประแส และหมูที่ 6 ตําบลชากโดน       

ํ  ั ั82 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนยถายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรประจําตําบล

83 โครงการเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง

84 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ ในตําบล

85 โครงการพัฒนาการทองเที่ยวในตําบล

86 โครงการกอสรางศาลาศูนยการเรียนรูทาตาแผน หมูที่ 3

87 โครงการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษลุมปาเลนประแสร-พังราด

 (คลองทาตาโบย) หมูที่ 2 ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

88 โครงการกอสรางจุดพักชมวิวกลางน้ําพรอมระบบโซลาเซลโคมไฟฟาแสงสวางคลอง

หมูที่ 2 ตําบลเนินฆอมีความคาบเกี่ยวตอเนื่องคลองประแส หมูที่ 6 ตําบลปากน้ํา

กระแส อําเภอแกลง จ.ระยอง

89 โครงการกอสรางสะพานทางเดินและปรับปรุงภูมิทัศนบานปลาธนาคารปูเพื่อสงเสริม

การทองเที่ยว หมูที่ 4 ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับตําบลปากน้ํากระแส

 อําเภอแกลง จ.ระยอง

90 โครงการสงเสริมสนับสนุนจัดการพลังงานในชุมชนตําบล

91 โครงการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวตําบลเนินฆอ

92 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตําบลเนินฆอ

93 โครงการกอสรางระบบการผลิตประปาหมูบาน หมูที่ 6 ตําบลเนินฆอ มีความคาบ

เกี่ยวตอเนื่องหมูที่ 13 ตําบลวังหวา หมูที่ 6 ตําบลหวยยาง อําเภอแกลง จังหวัด

94 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

95 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูพิการ

96 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส

97 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเนินฆอ

98 โครงการพัฒนาเสริมสรางรายไดใหเด็กนักเรียน นักศึกษา ชวงปดภาคเรียน

99 โครงการพัฒนาเสริมสรางรายไดใหผูพิการ ผูดอยโอกาสและยากจนหรือตกเกณฑ

การสํารวจ

100 โครงการบานทองถิ่น ประชารัฐรวมใจเทิดไทองคราชัน ราชินี

4. การพัฒนาการศึกษา 

ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น 

กีฬา และสวัสดิการสังคม

3. การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงเสริมการทองเที่ยวตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
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ยุทธศาสตร ลําดับที่ โครงการ

101 โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุมสตรีอาสาพัฒนาตําบลเนินฆอ

102 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมใหกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในตําบล

103 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

104 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในตําบล

105 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

106 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

107 โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนยพระมหาชนกในโรงเรียน

109 โครงการเสริมสรางพัฒนาการหนูนอยวัยใส

110 โครงการยุวมัคคุเทศกนอย สรางสํานึกรักบานเกิด รักษทองถิ่น

111 โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู นารูนาเรียน

112 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬาระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับ

จังหวัด

113 โครงการกีฬาสานสัมพันธทองถิ่น

114 โครงการอนุรักษและสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง

115 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

116 โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง

117 โครงการเด็กดีเนินฆอ

118 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเขาพรรษา

119 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานตของทองถิ่น

120 โครงการคนไทยไมทอดทิ้งกัน

121 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษมรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ 2 

เมษายน และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

122 โครงการจัดทําตาขายกั้นลูกบอลสนามกีฬาของเทศบาลตําบลเนินฆอ

123 โครงการสนับสนุนกลุม ชรบ.และ ศป.ปส.หมูบาน

124 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

  125 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ อปพร.

126 โครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ

127 โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดเทศบาลตําบลเนินฆอ

128 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ตามแยกตาง ๆ พรอมศูนยควบคุม

129 โครงการบรรเทาความเดือดรอนบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน

4. การพัฒนาการศึกษา 

ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น 

กีฬา และสวัสดิการสังคม 

(ตอ)

5. การพัฒนาการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยและ

รักษาความสงบเรียบรอยใน

ชุมชน
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130 โครงการทบทวนและพัฒนาเพิ่มศักยภาพ อปพร.

131 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

132 โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ เทศบาลตําบลเนินฆอ

133 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ และวันสําคัญที่รัฐบาลกําหนด

134 โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล

135 โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดระยอง

136 โครงการจัดงานวันราชพิธีและรัฐพิธีและประเพณีทองถิ่น อําเภอแกลงจังหวัดระยอง

137 โครงการจัดงานเทศกาลผลไม และของดีอําเภอแกลง

138 โครงการจัดงานเทศกาลผลไม และของดีจังหวัดระยอง

139 โครงการจัดงานวันสุนทรภูกวีเอกของชาติ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

140 โครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 

ั    ั ั  ไ  141 โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เทศบาล

142 โครงการศูนยประสานราชการสวนทองถิ่นและขอมูลขาวสารการซื้อการจางของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอแกลง

143 โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมดานสาธารณกุศลของกิ่งกาชาด

อําเภอแกลง

144 โครงการอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนย

อํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.)

145 โครงการติดตั้งระบบเสียงไรสายและเครื่องขยายเสียงของเทศบาล

146 โครงการกอสรางที่จอดรถรับ-สงผูมาติดตอราชการ

147 โครงการจัดประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สรางความรูความเขาใจ

การจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน/ทองถิ่น

148 คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง

149 โครงการปกปองและเทิดทูนสถาบันการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข เพื่อเสริมสรางความสมานฉันทของศูนยพระมหาชนก

150 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูนําชุมชนและกลุมองคกรตาง ๆ ตําบลเนินฆอ

151 โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล

152 โครงการกิจกรรม 5 ส. ของสํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

153 โครงการเทศบาลพบประชาชน

154 โครงการศึกษาออกแบบระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 

ประมง และอุปโภคบริโภค

155 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

6. การพัฒนาการเมืองการ

บริการและการบริหาร

องคกรตามหลักธรรมาภิ

บาลและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
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2.5 โครงการที่ดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 109 โครงการ

ยุทธศาสตร ลําดับที่ ชื่อโครงการ

1 โครงการรณรงค ปองกันและควบคุมโรคติดตอในพื้นที่เทศบาล

2 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

3 โครงการปรับภูมิทัศนและบําบัดฟนฟูการกักเก็บน้ําคลองสาธารณะ

4 โครงการวัยใสรักสะอาด

5 โครงการ 3 R รักษบาน ชุมชนองคกร

6 โครงการลิงแสมรักษสิ่งแวดลอม

9 โครงการขุดลอกคลองขางศาลา หมูที่ 9,3 ตําบลเนินฆอ

10 โครงการบริหารจัดการระบบจายน้ําประปาหมูบานในพื้นที่เทศบาล

11 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟาเพื่อใชซอมแซมไฟสาธารณะในพื้นที่เทศบาล

12 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาพรอมสายพาดดับและโคมไฟฟาสาธารณะถนน

สายหนองแพงพวย-จํารุง หมูที่ 5-7

13 โครงการกอสรางประตูกันน้ําเค็ม หมูที่ 2

14 โครงการจัดสรางปายจราจรและวิศวกรรมจราจรในพื้นที่เทศบาล

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสนามฟุตซอล หมูที่ 3

16 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและยายเสาไฟฟาพรอมสายพาดดับติดตั้งโคมไฟรายทาง

   17 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมสายพาดดับและโคมไฟฟาสาธารณะสายซอย 4 

เชื่อมซอย 2 หมูที่ 7

18 โครงการขุดลอกคลองเลียบถนนสายเนินฆอ-ทาครก หมูที่ 3

19 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บริเวณสายซอยสองแสง 2

 หมู 4

20 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ถนนลูกรังที่ชํารุดในตําบล

21 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเนินขาวตม 1 หมูที่ 6

22 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ถนนสายถนนกะเพรา-ถนนใน (ทาครก) หมูที่ 8

23 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย ซอยรมไทร หมูที่ 2

24 โครงการกอสรางถนน คสล. สายเนินฆอ 3/7 หมูที่ 3

25 โครงการกอสรางถนน คสล. และซอมแซมปรับปรุงสะพานทาเทียบเรือหลวง หมูที่ 8

26 โครงการกอสรางรางระบายน้ําสายซอยสองแสงพัฒนา หมูที่ 4

27 โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยศรีสุข หมูที่ 5

28 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ถนนสายเนินขาวตม-หนองลิง หมูที่ 6

29 โครงการพัฒนาหมูบานที่ไดรับรางวัลจากการประเมินโครงการวัยใสรักสะอาด

30 โครงการกอสรางถนน คสล. สายเนินทราย-หนองแพงพวย-จํารุง หมูที่ 5 ตําบลเนินฆอ

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 2ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

1. การพัฒนาสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

2. การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน
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2. การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน (ตอ)

31 โครงการกอสรางถนน คสล. สายหนองแพงพวย-ซอยชาวสวน 1 บานจํารุง หมูที่ 5, 7 

ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ตําบลหวยยางอําเภอแกลง จังหวัด

32 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักถนนสายเนินฆอ-ถนนกะเพรา หมูที่ 4,8,9ตําบล

เนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 ตําบลปากน้ํากระแส และหมูที่ 6 ตําบล

ชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

33 โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยรวมประสาน หมูที่ 9 ตําบลเนินฆอ มีความคาบ

เกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ตําบลสุนทรภู อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

34 โครงการกอสรางถนน คสล. สายเนินทราย-เนินขาวตม หมูที่ 1, 5, 6 ตําบลเนินฆอ มี

ความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ตําบลหวยยาง หมูที่ 13 ตําบลวังหวาอําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง

35 โครงการปรับปรุงระบบทอเมนทประปาหมูบานตําบลเนินฆอ

36 โครงการขุดลอกคลองและกําจัดเศษวัชพืช บริเวณคลองเนินทรายหมูที่ 1,2,3,6 (เชื่อม

ตําบลวังหวา)

37 โครงการขุดลอกคลองพังหัก หมูที่ 4,8 ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

38 โครงการขุดลอกคลองเนินฆอ-เนินทราย หมูที่ 3-2 ชวงที่ 1 และ 2(เชื่อมตําบลวังหวา)

39 โครงการซอมแซมปรับปรุงผิวจราจร ลาดยางแอสฟลทติก สายเนินทราย-เนินฆอ-ถนน

กะเพรา หมูที่ 1,2,3, 4ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 ตําบล

ปากน้ําประแส และหมูที่ 6 ตําบลชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง

40 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักถนนสายจํารุง-ชากโดน หมูที่ 7 คาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ หมูที่ 2ตําบลชากโดน อําเภอแกลงจังหวัดระยอง

41 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง (เสา High mass) บริเวณทางแยกและสถานที่ทองเที่ยว

ในตําบลเนินฆอ

42 โครงการขุดลอกคลองสามตําบล คลองไพศาลสัมพันธ) ม.3/4/8/9 เชื่อมตําบลชากโดน

43 โครงการขยายเขตวางทอสงน้ําดิบเพื่อการเกษตรและขยายเขตวางทอประปาในพื้นที่

ตําบล

44 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอมบอพักและฝา และทอระบายน้ํา คสล. ถนน

สายเนินทราย-เนินฆอ

45 โครงการปรับปรุงตอเติมตลาดเศรษฐกิจชุมชนตําบลเนินฆอ หมูที่ 5

46 โครงการกอสรางขยายถนน คสล. บริเวณแยกตนมะมวงปา หมูที่ 5

47 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก และฝา ถนนสายบานไร-แหลมสน หมูที่ 4,9

48 โครงการกอสรางถนน คสล. สายทาเรือสะพานเกา หมูที่ 2 (ตอเนื่อง)
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49 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเลียบคลอง 1 หมูที่ 1

50 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก และฝา ถนนจํารุง-หนองแพงพวย หมูที่ 5,7

51 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนยถายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรประจําตําบล

52 โครงการเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง

53 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ ในตําบล

54 โครงการพัฒนาการทองเที่ยวในตําบล

55 โครงการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษลุมปาเลนประแสร-พังราด 

(คลองทาตาโบย) หมูที่ 2 ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

56 โครงการสงเสริมสนับสนุนจัดการพลังงานในชุมชนตําบล

57 โครงการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวตําบลเนินฆอ

58 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตําบลเนินฆอ

59 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

60 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูพิการ

61 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส

62 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเนินฆอ

63 โครงการพัฒนาเสริมสรางรายไดใหเด็กนักเรียน นักศึกษา ชวงปดภาคเรียน

64 โครงการพัฒนาเสริมสรางรายไดใหผูพิการ ผูดอยโอกาสและยากจนหรือตกเกณฑการ

สํารวจ

65 โครงการบานทองถิ่น ประชารัฐรวมใจเทิดไทองคราชัน ราชินี

66 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมใหกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในตําบล

67 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

68 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในตําบล

69 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

70 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

71 โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนยพระมหาชนกในโรงเรียน

73 โครงการเสริมสรางพัฒนาการหนูนอยวัยใส

74 โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู นารูนาเรียน

75 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬาระดับตําบล ระดับอําเภอและระดับ

จังหวัด

76 โครงการอนุรักษและสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงเสริมการทองเที่ยว

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

4. การพัฒนาการศึกษา 

ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น

 กีฬา และสวัสดิการสังคม
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79 โครงการเด็กดีเนินฆอ

80 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเขาพรรษา

81 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานตของทองถิ่น

82 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษมรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ2 เมษา 

 ิ ิ ป ั83 โครงการจัดทําตาขายกั้นลูกบอลสนามกีฬาของเทศบาลตําบลเนินฆอ

84 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ํ ิ   ( ป ป )85 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ อปพร.

86 โครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ

87 โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดเทศบาลตําบลเนินฆอ

88 โครงการบรรเทาความเดือดรอนบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน

89 โครงการทบทวนและพัฒนาเพิ่มศักยภาพ อปพร.

90 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

91 โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ เทศบาลตําบลเนินฆอ

92 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ และวันสําคัญที่รัฐบาลกําหนด

93 โครงการตอเติมและปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล

94 โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดระยอง

95 โครงการจัดงานวันราชพิธีและรัฐพิธีและประเพณีทองถิ่น อําเภอแกลงจังหวัดระยอง

96 โครงการจัดงานเทศกาลผลไม และของดีอําเภอแกลง

97 โครงการจัดงานเทศกาลผลไม และของดีจังหวัดระยอง

98 โครงการจัดงานวันสุนทรภูกวีเอกของชาติ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

99 โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เทศบาล

100 โครงการติดตั้งระบบเสียงไรสายและเครื่องขยายเสียงของเทศบาล

101 โครงการจัดประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สรางความรูความเขาใจการ

จัดทําแผนพัฒนาหมูบาน/ทองถิ่น

102 คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง

103 โครงการปกปองและเทิดทูนสถาบันการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข เพื่อเสริมสรางความสมานฉันทของศูนยพระมหาชนก

104 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูนําชุมชนและกลุมองคกรตาง ๆ ตําบลเนินฆอ

105 โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล

106 โครงการกิจกรรม 5 ส. ของสํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

107 โครงการเทศบาลพบประชาชน

108 โครงการศึกษาออกแบบระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร ประมง 

109 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

4. การพัฒนาการศึกษา 

ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น

 กีฬา และสวัสดิการสังคม

 (ตอ)

6. การพัฒนาการเมือง

การบริการและการ

บริหารองคกรตามหลัก

ธรรมา   ภิบาลและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. การพัฒนาการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยและ

รักษาความสงบเรียบรอย

ในชุมชน
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2.6 ผลท่ีไดรับจากการดําเนนิงาน  

1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ สวนใหญในแผนพัฒนาตําบลในปท่ี

ผานมา ไดจัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมไวจํานวนมากครอบคลุมงานทุกดานโดยจัดลําดับความสําคัญ

เรงดวนและไมไดคํานึงถึงรายไดท่ีเทศบาลไดรับ ทําใหเชิงคุณภาพการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัตินอย 

2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีความพึงพอใจท่ีเทศบาลตําบลไดดําเนินการโครงการและกิจกรรมในเชิงคุณภาพสวน

ใหญทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพ 

2.7 ปญหา อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 

ปญหาและอุปสรรค 

๑. ปริมาณโครงการมีจํานวนมาก แตบุคลากรไมเพียงพอ 

๒. ความซํ้าซอนของโครงการกิจกรรมท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี 

๓. ประชาชนยังไมมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาเทาท่ีควร 

๔. แผนงานโครงการมีจํานวนมากไมสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

๕. หนวยงานไมดําเนินการตามแผนงานโครงการ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

๖. มีบางโครงการหนวยงานไมไดดําเนินงานตามปฏิทินท่ีวางไว 

๗. ขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานงานโยธา 

แนวทางการแกไข 

  ๑. แตละหนวยงานของเทศบาลตําบล มีการประสานงานและใหความรวมมือกันในการดําเนิน

กิจกรรมตามโครงการเปนอยางดี และมีการลดความซํ้าซอนของโครงการกิจกรรมท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี 

  ๒. ในการดําเนินโครงการกิจกรรมใหแตละหนวยงานผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาสัมพันธ

ใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบอยางท่ัวถึง 

  ๓. ใหหนวยงานตางๆขององคกรดําเนินโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนท่ีไดวางไวตาม

ปฏิทินการดําเนินงาน และเม่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวใหรายงานผล ปญหาอุปสรรค ให

ผูบริหารทราบเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานปตอไป 

  4. ใหเทศบาลมีประสานงานกับผูนําชุมชนมากข้ึน เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน เพ่ือใหมี      

การปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  5. ใหคณะผูบริหาร คณะกรรมการ และผูนําทองถ่ิน รวมกันพิจารณาโครงการท่ีคุมคาเหมาะสม

กับงบประมาณท่ีไดรับในปงบประมาณตอไป 
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน (5) 
3.5 กลยุทธ (5) 
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 
รวม 100 
ใหคะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล
ตําบลเนินฆอ 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได 
 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไป
และขอมลูพ้ืนฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของ
ไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ 
 

20 
(3) 
 
 
 

20 
3 
 
 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากรและชวงอายุและ
จํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

2 

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) 2 

สวนที่ 3 

ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไป
และขอมลูพ้ืนฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา 
การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 

(2) 2 

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําป ภูมปิญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 2 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใช
ขอมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดาํเนินการประชุม
ประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคดิ รวมทํา รวมตัดสินใจ รวม
ตรวจสอบ รวมรับผลประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(3) 3 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยงความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความ
เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

12 
2 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใชผลของ
การบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(1) 1 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(2) 2 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(2) 1 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภมูิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมผีลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2) 1 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีสงผล
ตอการดําเนินงานไดแก S-Strength    (จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดออน) O-
Opportonity (โอกาส)และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 2 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ (ตอ) 

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอ
ปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรอืสมมุติฐานของปญหา แนวทางการแกไข
ปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 
 

(2) 1 

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินใน
เชิงคุณภาพ 
 

(1) 1 

(9) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 เชน ผลท่ี
ไดรับ/ผลท่ีสาํคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมา
และแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 
 

(1) 1 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเดน็ปญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

60 
9 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 
 

(10) 10 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และThailand 4.0 
 

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
 
3.6 เปาประสงคของ
แตละประเด็นกลยุทธ 
 
3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะ
เปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน 
 

(5) 4 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5) 5 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธ
ท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 4 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสยัทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู
ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 5 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ 
จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความ
ชัดเจน นําไปสูการจดัทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดย
ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักลาว 

(5) 4 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 4 

ผลผลติ/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด กลุมหรือ
อันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดยีวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการจดัทําโครงการเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและครบถวน 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 92 

หมายเหตุ:  1 .คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯที่เก่ียวของ 
       2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑไป    
                 เปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปได 
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แหงชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
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ประเด็นพิจารณา คะแนน 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 

 
การใหคะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินของ
เทศบาลตําบลเนินฆอ 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได 

1.การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
 

(40) 
10 

34 
8 

2. การประเมินผล
การนํา แผนพัฒนา
ทองถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปรมิาณเชน 
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลติน่ันเองวาเปนไปตามท่ี
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร 
จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีได
กําหนดไว2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 
 

10 8 

3. การประเมินผล
การนํา แผนพัฒนา
ทองถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิค
ตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุครุภณัฑ การดําเนินการ
ตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวรสามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏบัิติราชการ
ตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงาน2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 
 

10 9 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได 
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4. แ ผ น ง า น แ 
ล ะยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มคีวามสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ี
เกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลกัประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
(ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10 9 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 

 
5.2 กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
 
5.3 เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัด เ จ น นํา ไ ป สู 
ก า ร ต้ัง
งบประมาณได
ถูกตอง 
5.4 โครงการมี
ความ 
สอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
 
 
5.5 เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ีเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

(60) 
(5) 

56 
4 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มผีลผลิตอยางไร 
กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
โครงการน้ีจะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(5) 5 

โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง (5) โครงการสอดคลองกับ
(1)ความมั่นคง(2)การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพคน(4)การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม(5)การสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม(6)การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 5 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
จริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิท์ี่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได
ปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม (4) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตร 

(5) 4 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได 
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5.6 โครงการมี
ความสอดคลองกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
 
 
5.8 โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสรมิสราง
ใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชา
รัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย 
ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภณัฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคดิสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเนนภาคการผลติสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ี
เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรยีบเทียบ เชน ดาน
เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) 4 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลือ่นการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไป
ดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 
 

(5) 5 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดาํเนินการ
เองหรือรวมดาํเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายไดเปนโครงการท่ี
ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลง
นํ้า) (LSEP) 

(5) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยตุิธรรม(Equity) (5) ความโปรงใส 
(Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตาม
หลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสใน
การกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อนไม
มากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายใน
ขอบัญญัตญิัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบ
อ่ืนๆ 

(5) 4 
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5.11 มีการกําหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผล
ท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ี 
สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจการกําหนดรอย
ละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การ
คาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 5 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได 

5.12 ผลท่ีคาดวา
จะไดรับสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง 
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (4) 
เปนเหตเุปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 90 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

1.1 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

1.1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 
 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  โครงการท่ีบรรจุในแผน  จํานวน  114  โครงการ 
  สามารถดําเนินการได  จํานวน    75  โครงการ 

      → คิดเปนรอยละ 65.79 ของจํานวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุในแผนปงบประมาณ 2561 

 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  โครงการท่ีบรรจุในแผน  จํานวน  155  โครงการ 
  สามารถดําเนินการได  จํานวน    75  โครงการ 

       → คิดเปนรอยละ 65.79 ของจํานวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุในแผนปงบประมาณ 2562 

 เทศบาลตําบลเนินฆอ สามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคไมนอยกวารอยละ 50 ของ
แผนพัฒนาทองถ่ิน เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมาโดยภาพรวมแลวมีจํานวนโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน เทศบาลยังไมสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค เนื่องปงบประมาณ 2562 มี
โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินมากเกินไป และงบประมาณจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 

1.1.2 การวัดในเชิงคุณภาพ 

1. การพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ในการพัฒนาดานการศึกษาในเขตเทศบาล เด็กไดรับการศึกษาภาค
บังคับทุกคน เด็กกอนเกณฑและเด็กนักเรียนทุกคนไดรับอาหารท่ีเพียงพอ มีสุขภาพและพัฒนาการทางการเรียน
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การสอนท่ีดี ซ่ึงจะสงผลใหชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรูไดเทาทันและปรับตัวไดภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน 
 2. การพัฒนาเสนทางคมนาคมทําใหมีระบบการคมนาคมท่ีสะดวกไดมาตรฐาน การกอสรางและปรับปรุง
ถนน ทําใหประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมข้ึน เกษตรกรสามารถเดินทางไปทําการเกษตรได
อยางสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

3. การพัฒนาดานแหลงน้ํา เชน การขุดลอกคลอง สระน้ํา และ รางระบายน้ํา ทําใหเกษตรกรสามารถ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรไดมากข้ึน  มีน้ําสําหรับทําการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน ทําใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน ประชาชน
ไดรับประโยชนจากการขุดลอกคลองการสรางทอลอดเหลี่ยม ทําใหมีน้ําใชอุปโภค บริโภคและน้ําใชเพ่ือการเกษตร
ในฤดูแลง และสามารถบรรเทาปญหาความเดือดรอนปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก 

4. ประชาชนมีแหลงน้ําดื่มน้ําใชท่ีสะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมูบานทําใหมีแหลงน้ําท่ี
สะอาดในการใชอุปโภคและบริโภคตลอดป  

5. ประชาชนไดรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเม่ือเกิดภัยตางๆ ทําใหสามารถบรรเทาปญหา       
ความเดือดรอนในเบ้ืองตนของประชาชนได 

6. การสงเสริมการทองเท่ียว ทําใหประชาชนมีการฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนาสินคาท่ีระลึก 
ของฝาก ของดี ของเดน จําหนายใหแกนักทองเท่ียวและคนในชุมชน เพ่ิมรายไดใหกับประชาชนในทองถ่ินมากข้ึน 

7. มีการสงเสริมดานสวัสดิการสังคม ใหแกคนชรา ผูยากไร ผูปวยเอดส ทําใหบุคคลดังกลาวไดรับ      
การดูแล มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

1.2 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
1.2.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 1. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแกไข ปรับปรุงได โดยการจัดหาเงินงบประมาณให
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน และในสวนของพ้ืนท่ี เขตติดตอกับตําบลขางเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพ จะนําแนวทางการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือดําเนินการของงบ
สนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 2. เกิดการพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซอน 
 3. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 4. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุด เพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยาก และบาง
เรื่องไมสามารถดําเนินการได 
 

1.2.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนาและผลสรุปภาพรวม 
 1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอกในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน 
 2.การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 3. ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น 
 4. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ 
ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม 
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ความสําเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย 
แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการเปรียบเทียบตามข้ันตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
 

 

26 

8 

30 

12 

70 

9 

จาํนวนโครงการ 

การพัฒนาการเมืองการบริการและการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภบิาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

การพัฒนาการศกึษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา และสวัสดกิารสังคม  

การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเท่ียวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



๕๕ 

 

ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
                เทศบาลตําบลเนินฆอ ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ป 2562 ในเขตพ้ืนท่ี โดย
ไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการ
ตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้  
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  
 1. โครงการรณรงค ปองกันและควบคุมโรคติดตอในพ้ืนท่ีเทศบาล 
 2. โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

 
 3. โครงการปรับภูมิทัศนและบําบัดฟนฟูการกักเก็บน้ําคลองสาธารณะ 
 4. โครงการวัยใสรักสะอาด 
 5. โครงการ 3 R รักษบาน ชุมชนองคกร 

 
 6. โครงการลิงแสมรักษส่ิงแวดลอม 
 7. โครงการชุมชนรณรงคลดขยะตนทาง 
 8. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
 9. โครงการขุดลอกคลองขางศาลา หมูท่ี 9,3 ตําบลเนินฆอ 
 10. โครงการบรหิารจัดการระบบจายน้ําประปาหมูบานในพ้ืนท่ีเทศบาล 
 11. โครงการจัดซ้ือจัดหาวัสดุไฟฟาเพ่ือใชซอมแซมไฟสาธารณะในพ้ืนท่ีเทศบาล 
 12. โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาพรอมสายพาดดับและโคมไฟฟาสาธารณะถนนสายหนอง
แพงพวย-จํารุง หมูท่ี 5-7 
 29. โครงการพัฒนาหมูบานท่ีไดรับรางวัลจากการประเมินโครงการวัยใสรักสะอาด 
 51. โครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
 
 
 
 



๕๖ 

 

 52. โครงการเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง 

 
 53. โครงการสงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ ในตําบล 
 54. โครงการพัฒนาการทองเท่ียวในตําบล 
 55. โครงการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษลุมปาเลนประแสร-พังราด (คลองทา
ตาโบย) หมูท่ี 2 ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 56. โครงการสงเสริมสนับสนุนจัดการพลังงานในชุมชนตําบล 
 57. โครงการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวตําบลเนินฆอ 
 58. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตําบลเนินฆอ 
 59. โครงการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
 60. โครงการจายเบ้ียยังชีพผูพิการ 
 61. โครงการจายเบ้ียยังชีพผูติดเช้ือเอดส 
 62. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเนินฆอ 
 63. โครงการพัฒนาเสริมสรางรายไดใหเด็กนักเรียน นักศึกษา ชวงปดภาคเรียน 
 64. โครงการพัฒนาเสริมสรางรายไดใหผูพิการ ผูดอยโอกาสและยากจนหรือตกเกณฑการสํารวจ 
 65. โครงการบานทองถิ่น ประชารัฐรวมใจเทิดไทองคราชัน ราชินี 
 66. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมใหกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในตําบล 
 67. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
 68. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในตําบล 
 69. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
 70. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
 71. โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 72. โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนศูนยพระมหาชนกในโรงเรียน 

 



๕๗ 

 

 
 73. โครงการเสริมสรางพัฒนาการหนูนอยวัยใส 
 74. โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู นารูนาเรียน 
 75. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬาระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 
 76. โครงการอนุรักษและสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง 
 77. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 
 78. โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง  

 
 79. โครงการเด็กดีเนินฆอ 
 80. โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเขาพรรษา 
 81. โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานตของทองถิ่น 
 82. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษมรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ2 เมษายน และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 83. โครงการจัดทําตาขายกั้นลูกบอลสนามกีฬาของเทศบาลตําบลเนินฆอ 
 84. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตําบล
เนินฆอ  (ศป.ปส.ทต.)  
 85. โครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ อปพร. 
 86. โครงการความปลอดภัยทางถนนเพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ 
 87. โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดเทศบาลตําบลเนินฆอ 



๕๘ 

 

 
 88. โครงการบรรเทาความเดือดรอนบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน 
 89. โครงการทบทวนและพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ อปพร. 
 90. โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
 91. โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการ เทศบาลตําบลเนินฆอ 
 92. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ และวันสําคัญท่ีรัฐบาลกําหนด 
 98. โครงการจัดงานวันสุนทรภูกวีเอกของชาติ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 99. โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐานในพ้ืนท่ีเทศบาล 
 100. โครงการติดตั้งระบบเสียงไรสายและเครื่องขยายเสียงของเทศบาล 
 101. โครงการจัดประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สรางความรูความเขาใจการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน/ทองถิ่น 
 102. คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง 
 103. โครงการปกปองและเทิดทูนสถาบันการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข เพ่ือเสริมสรางความสมานฉันทของศูนยพระมหาชนก 
 104. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผูนําชุมชนและกลุมองคกรตาง ๆ ตําบลเนินฆอ 
 105. โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล 
 106. โครงการกิจกรรม 5 ส. ของสํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ 
 107. โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 108. โครงการศึกษาออกแบบระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร ประมง และ
อุปโภคบริโภค 
 109. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
 
    ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอ
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ เทศบาลตําบลเนินฆอ ทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป   



 

 

 

 

 

 

 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตําบลเนินฆอ 
เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
………………………………………………… 

คําช้ีแจง   
 แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตําบลเนินฆอ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  จึงขอความรวมมือใหทานตอบแบบสอบถามใหตรงตามระดับความพึงพอใจของทาน  โดยแบบสอบถาม
ชุดนี้แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

 สวนท่ี 1ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ 
 สวนท่ี 2คําถามเก่ียวกับกับความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเนินฆอ ประกอบดวย 6
ดาน ไดแก ดานสาธารณสุข ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 
ดานเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการสังคม ดาน
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย และดานการเมืองการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล 

 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การแสดงความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงาน 
ตอไป 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน   ท่ีเปนจริงเก่ียวกับตัวทานหนาขอความตอไปนี้ 
1. เพศ 
     ชาย    หญิง 

2. อายุ   20 - 30 ป    31 - 40 ป    
     41 – 50 ป    51 - 60 ป 

3. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา อนุปริญญา/เทียบเทา 
    ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี  
4. สถานภาพ 
    ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
    เจาหนาท่ีรัฐ 
    ลูกจางเอกชน 
    นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
    อ่ืนๆ................................................................ 



 

 
สวนท่ี 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเนินฆอ 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับการตัดสินใจ ขอละ 1 ชองโดยมีคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง   ระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง   ระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง   ระดับนอย 
ระดับ 1 หมายถึง   ระดับนอยท่ีสุด 

 

หัวขอ ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
1.1 การพัฒนาสนับสนุนสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรคติดตอ      

1.2 การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

1.3 การบริหารจัดการขยะชุมชนอยางยั่งยืน      

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. การพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ประมง ประปา เพ่ือ
อุปโภคบริโภค 

     

2. การพัฒนา ปรับปรุง บํารุงซอมแซม ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ําและทาง
ระบายน้ําสาธารณะ 

     

3. การพัฒนาขยายเขตไฟฟาสาธารณะ และไฟฟาสองสวาง      

4. การกอสราง ปรับปรุง บํารุงซอมแซมสิ่งกอสราง เคหะชุมชน สนามกีฬา ศาลา
เอนกประสงค สวนสาธารณะและระบบวิศวกรรมจราจร 

     

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเท่ียวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. การพัฒนา สนับสนุนและสงเสริมอาชีพ      

2. การพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น กีฬา และสวัสดิการสังคม 
1. การสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เด็ก สตรี ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดส และ
ผูดอยโอกาสทางสังคม 

     

2. การจัดการและสงเสริมสนับสนุนการศึกษา กีฬา และนันทนาการ      

3. การอนุรักษ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน      

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 
1. การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุน การรักษาความสงบ การปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

     

2. การพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      



 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริการและการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
1. การพัฒนาดานเทคโนโลยี การบริหารและการบริการ ตามหลักธรรมาภิบาลและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2. สงเสริมการมีสวนรวมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

     

3. การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนของหนวยราชการ กลุม
องคกรตางๆ 

     

 
ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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