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 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาขวางฉบับนี้จัดท าขึ้น            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘        
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ซึ่งเป็นผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) รวมเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 และ 2 และเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยเป็นการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลเขาขวาง การติดตาม การด าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขในการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาขวาง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า     
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะสะท้อนผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาขวางและน าไป
เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนินงานโครงการ     
ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไป 
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บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีองค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท าหน้าที่เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาหลากหลายมิติ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         
ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบปลอดภัย ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว การลงทุนและด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเครื่องมือที่ท าหน้าที่ก ากับการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นระบบแบบแผน 
คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
จะด าเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว้ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
และประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นภารกิจที่
ส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่          
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างาน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการ คือ 

 ๑)  เป็นการลดความไม่แนน่อนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ในองค์กร 
 ๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมาย 
 ๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน  
 ๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน 

 การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้      
ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

 การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ 

 

ส่วนที่ 1 



2 

 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน  (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามผล ความสามารถใน
การเขา้ถงึโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามผลประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน    
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่
มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุด 

 ในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับ
การติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนีก้ารประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวม 

 ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการ
ต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว     
และได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตาม โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนใน
ท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน ซึ่งประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลเขาขวางจึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลเขาขวาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามระระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561       
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ 

 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง 
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาขวาง เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาขวาง    
จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาขวาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล 
 เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการ

ประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์
และแนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ    
เพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น      
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและ
ประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น             
ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือ
ทรัพยากรที่ ใช้ โครงการ  ( input)การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย  
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ
จากการติดตามและประเมินผลท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการ ในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือ
ประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นท่ี องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และท่ีส าคัญที่สุด คือ ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 

 

2.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลประเมินผล 
 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงนิสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการ 
อ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  
บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึง  
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จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง       
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า    
ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบ
จุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาส ก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 3.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 ๑)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจ

หน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒)  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ

ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 ๓)  เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ/

กิจกรรม หรือการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็น 
 ๔)  เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลเขาขวาง 
 ๕)  เพ่ือทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลเขาขวาง 
 ๖)  เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาขวาง 

 4.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

     ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
     ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
     ๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
     ๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
     ๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
4.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  
4.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา 
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ท้องถิน่และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 4.5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ   
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 1 ผังแสดงขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว

และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 
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 5.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาขวาง ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาขวาง โดยอาศัยหนังสือกระทรวง 
มหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 

   ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  ๒๕62  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๖732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕62  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
๒๕59 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
๒๕59 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

   คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 (๑) กรอบเวลำ (time & timeframe) 
            การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  
และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 

(๒) ควำมสอดคล้อง (relevance) 
     มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน 

(๓)  ควำมพอเพียง (adequacy) 
       การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
      กรอบความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการต่างๆ โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่

ผ่านมา 
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(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 

       ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
หรอืไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์    
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness) 
       ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) 

       ประชาชนในเขตเทศบาลและชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล    
ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 

(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
       เป็นการประเมินถึ งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง             

โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่า
มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

5.1  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลเขำขวำง 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) และเพ่ิมเติม 
5.2  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ

จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม ่

5.3  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.4  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.5  เปรียบเทยีบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
5.6  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

  6. ระเบียบวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
      ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
๒ ประการ ดังนี้ 
                6.๑ ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ  ๔  ประการ ดังนี้ 
     (๑) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
     (๒) ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที ่4 ข้างต้น) 
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     (๓) ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตาม
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
                       (๔) เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
                        (๕) กรรมวิธี เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ 
ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ การด าเนินโครงการ เพ่ือตรวจดูว่า
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิ เคราะห์ข้อมูล   
(data analysis) 

       6.๒ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
   (๑) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  

เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนิน 
โครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผล
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา 

   (๒) วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ โดยด าเนินการเก็บ
ข้อมูลจากยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ 
สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 7. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
                7.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 

 (๑)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 
        แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



9 

        แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

      7.๒ กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ 

       เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

     แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาขวาง
ในภาพรวม 

      แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาขวาง
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

7.๓ กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร 
       ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

8. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

๑) ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
 ๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน

การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้ เสร็จ ซ่ึงจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน า
โครงการไปปฏิบัติ 

 ๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

 ๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคเหล่าและเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบ
ข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัดเจน เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

 ๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม ่

 ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง           
และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

 

http://www.dla.go.th/
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 ๙) การประเมินจะท าให้เกิดความชัดเจนว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะ
แข่งขันกัน การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป  ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก     
ก็ควรยกเลิกหรือไม ่
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ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ตราประจ าเทศบาลต าบลเขาขวาง 
 

 
 

สัญลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาขวางเป็นรูปภูเขาเจดีย์และค้างคาว หมายถึง วัดเขาช่องพราน    
มีถ  าซึ่งเป็นที่อยู่ของค้างคาวจ านวนมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดราชบุรี 

 
เทศบาลต าบลเขาขวาง 

เทศบาลต าบลเขาขวาง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลและมีชื่อว่า 
สุขาภิบาลเขาขวาง ได้จัดตั งขึ นตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 116 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2536  
ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก สุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสถานะจาก
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  
2542 มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลต าบลเขาขวาง    
ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 21 ปี โดยส านักงานเทศบาลต าบลเขาขวาง ตั งอยู่ที่เลขที่  222 หมู่ที่ 2 ถนนเขางู - 
เบิกไพร ต าบลเตาปูน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตรงข้ามวัดเขาช่องพราน (ถ  าค้างคาวร้อยล้าน) 

ค าขวัญ 
 

  ค้างคาวร้อยล้าน ต านานศึกบางแก้ว เพริศแพร้วเครื่องหนัง โด่งดังข้าวเลิศล  า ถ  าน  างามตา 
เลื่องลือชาจักสาน 

วิสัยทัศน์ 

  พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน สังคม เกษตรกรรม วัฒนธรรม ประเพณี เขียวขจี  
สภาพแวดล้อม  
พันธกิจหลักการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาขวาง 
 

  1. การสร้างระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการจัดสวัสดิการสังคม 
  2. พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  3. สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างโอกาสทางการศึ กษาให้กับประชาชน          
ในท้องถิ่น ทั งในระบบและนอกระบบอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 

ส่วนที่ 2 
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  4. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพ 
เพ่ือสร้างเสริมฐานรากของระบบเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การลงทุน 
  5. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสร้างสมดุลทรัพยากร  
ธรรมชาติดินและสิ่งแวดล้อม 
  6. ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื นฐานที่จ าเป็นและเพียงพอ 
  7. ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 

8. ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการให้บริการสร้างมาตรฐานการรักษา     
ความสะอาด พัฒนาแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 
  9. ฟ้ืนฟูและบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมือง     
ให้น่าอยู่ปราศจากมลภาวะเป็นพิษ 
  10. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการด าเนินกิจกรรม    
และการบริหารงานเทศบาล ตามระบอบประชาธิปไตย 
  11. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริการ การบริหารจัดการ การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรทุกภาคส่วน 
 

ลักษณะท่ีตั้ง    
  เทศบาลต าบลเขาขวาง ตั งอยู่ในพื นที่ต าบลเตาปูน ต าบลนางแก้ว ต าบลช าแระ ต าบล       
เขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยอยู่ห่างจากจังหวัดราชบุรี 23 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอโพธาราม 12 กิโลเมตร 
 

พื้นที่   
มีพื นที่ 21.47 ตารางกิโลเมตร รวม 4 ต าบล 13 ชุมชน  ได้แก่ 

  -    ต าบลนางแก้ว ครอบคลุมพื นที่ 10 ชุมชน 
  -    ต าบลเตาปูน มีพื นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี  2  
  -    ต าบลช าแระ มีพื นที่บางส่วนของหมู่ที่ 5 
  -    ต าบลเขาชะงุ้ม มีพื นที่บางส่วนของหมู่ที่ 6 
 

อาณาเขต 
  1.   ทิศเหนือ ในพื นที่ของต าบลช าแระติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระและ
องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 
  2.   ทิศใต ้ในพื นที่ต าบลนางแก้วติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
             3.   ทิศตะวันออก ในพื นที่ต าบลเตาปูนและต าบลนางแก้วติดต่อกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าชุมพลและองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
  4.   ทิศตะวันตก ในพื นที่ต าบลเตาปูนติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม 
ลักษณะภูมิประเทศ  
 

พื นที่มีลักษณะเป็นพื นที่ดอนเอียงลาดจากเชิงเขาเตี ยๆ หลายลูก แต่พื นที่ส่วนใหญ่เหมาะส าหรับ
ประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีเขตติดต่อระหว่างต าบลนางแก้วต าบลเตาปูนต าบลเขาชะงุ้มและต าบลช าแระ        
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มีคลองสาธารณะสายหลัก 1 สาย และคลองระบายน  า สายย่อย 6 สาย ซึ่งเป็นแหล่งน  าใช้ในด้านการเกษตร
ตลอดทั งป ี
ภูมิอากาศ    

อากาศอบอุ่น ค่อนข้างร้อนและมีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน  โดยเทศบาลต าบลเขาขวาง           
ได้ประกาศจัดตั งชุมชนย่อย จ านวน 13 ชุมชน  ได้แก่ 

  1. ชุมชนบ้านโคกทอง   
  2. ชุมชนบ้านเตาปูน 

3. ชุมชนบ้านช่องพราน    
  4. ชุมชนบ้านเขาดิน     
  5. ชุมชนบ้านหัวรอ    
  6. ชุมชนบ้านนางแก้ว 

7. ชุมชนพัฒนาโรงนาค   
  8. ชุมชนบ้านดอนเจริญ     
  9. ชุมชนบ้านวัดเขาค่าง      
  10. ชุมชนเขาขวางพัฒนา      
  11. ชุมชนบ้านขุยจาม        
  12. ชุมชนบ้านไผ่เจริญ         
  13. ชุมชนบ้านห้วยตาบุญจันทร์       
ด้านศาสนา  
 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 95 มีศาสนสถานอยู่ภายในเขต
เทศบาลฯ จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 

1. วัดโคกทอง  ตั งอยู่ในเขตพื นที่ หมู่ที่  1   ต าบลเตาปูน   
2. วัดเขาดินสุวรรณคีรี ตั งอยู่ในเขตพื นที่ หมู่ที่  1   ต าบลนางแก้ว 
3. วัดเขาช่องพราน    ตั งอยู่ในเขตพื นที่ หมู่ที่  2   ต าบลเตาปูน 
4. วัดนางแก้ว    ตั งอยู่ในเขตพื นที่ หมู่ที่  3   ต าบลนางแก้ว 
5. วัดเขาค่าง     ตั งอยู่ในเขตพื นที่ หมู่ที่  5   ต าบลนางแก้ว 
6. วัดแก้วพฤกษาราม ตั งอยู่ในเขตพื นที่ หมู่ที่  5  ต าบลนางแก้ว 
7. วัดถ  าน  า  ตั งอยู่ในเขตพื นที่ หมู่ที่  8   ต าบลนางแก้ว 
8. วัดป่าพุทธาราม ตั งอยู่ในเขตพื นที่ หมู่ที่  9   ต าบลนางแก้ว 

ด้านการศึกษา   
พื นที่เขตเทศบาลต าบลเขาขวาง มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษาเขตที่ 2      

จังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.)  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเขาขวาง ดังนี  

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.)  จ านวน 3 แห่ง 
     -  โรงเรียนวัดโคกทอง จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล  - ประถมศึกษาปีที่  6 
    -  โรงเรียนวัดช่องพราน จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล  - ประถมศึกษาปีที่ 6 
   -  โรงเรียนวัดนางแก้ว  จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล  - มัธยมศึกษาปีที่  3 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) จ านวน 1 แห่ง 
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     -  โรงเรียนช่องพรานวิทยา  จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 -  6 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาขวาง  จ านวน 1 ศูนย์    

 
ด้านการคมนาคม  

เทศบาลต าบลเขาขวาง ตั งอยู่ในเขตอ าเภอโพธารามและเป็นอ าเภอที่ 2 ของจังหวัดราชบุรี    
เมื่อเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาตามถนนเพชรเกษมติดต่อกับอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีและอ าเภอ
เมืองนครปฐม อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  88  กิโลเมตร  เส้นทางคมนาคมที่ส าคัญในเขตเทศบาล
ต าบลเขาขวาง คือ จากทิศเหนือไปทิศใต้มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข  3089  เส้นทางจากอ าเภอเมืองราชบุรี
และเส้นทางจากอ าเภอโพธาราม หมายเลข 3090 ผ่านโดยมีทางหลวงหมายเลข 3089 เป็นสายส าคัญที่
เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดราชบุรีและอ าเภอบ้านโป่งและทางด้านตะวันตกมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข  
3357 และถนน ร.พ.ช. หมายเลข รบ. 11030 แยกไปหมู่บ้านและต าบลใกล้เคียง 

 
การคมนาคมขนส่ง  มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ ได้แก่ 

- เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3089 ถนนสายเขางู – เบิกไพร   
- เส้นทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3090 เส้นทางจากอ าเภอเมืองราชบุรีและเส้นทางจากอ าเภอ 

โพธาราม 
 - เส้นทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3357 อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ 
 - ถนน ร.พ.ช. หมายเลข รบ. 11030  แยกไปหมู่บ้านและต าบลใกล้เคียง 
ปัจจุบันได้ถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเขาขวาง 
สถานที่ท่องเที่ยว   
          เทศบาลต าบลเขาขวาง มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดราชบุรีและเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป     

1. วัดเขาช่องพราน   
 ที่ตั ง : หมู่ที่ 2 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  GPS : N13.71815483284051 , 
E99.77144837379456 ช่วงเวลาที่เหมาะสม : 18.00 น. - 19.30 น. เริ่มต้นของปรากฎการณ์อัศจรรย์
ที่เกิดขึ นในบริเวณวดัเขาช่องพรานเป็นประจ าทุกวัน อันเป็นทีก่ล่าวขานลือไกลถึงบรรดาค้างคาวหนูจ านวนมหาศาล
ร้อยล้านตัว บินออกจากถ  าเป็นสายควันด าโบกสะบัดเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวไปมา เป็นเวลากว่า 1 ชม. 
เพ่ือออกหากินและจะกลับมายังบริเวณถ  าแห่งนี อีกครั งก่อนอรุณรุ่ง เป็นภาพอันน่าประทับใจของปรากฎการณ์
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งทางวัดเขาช่องพราน จึงได้ร่วมกันปรับปรุงสถานที่ให้สวยงามและเปิดให้
ประชาชนเข้าเยี่ยมชมค้างคาว  
  สถานที่เที่ยวภายในวัดเขาช่องพราน 
                      - ถ  าพระนอน ลึกประมาณ 120 เมตร ภายในถ  ามีพระพุทธไสยาสน์ 1 องค์ ขนาดยาว
ประมาณ 8 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร และมีพระพุทธรูปต่างๆ ในถ  าอีกประมาณกว่า 200 องค์ ไม่ปรากฏว่า
ผู้ใดเป็นผู้สร้างแต่สันนิษฐานว่าใครสร้างขึ นในสมัยกรุงศรีอยุธยาบ้าง  สุโขทัยบ้าง 
  - ขึ นบันได 499 ขั น  ชมทิวทัศน์บนยอดเขานมัสการพระบรมธาตุบวรวิสุทธิเจดีย์         
ตรงจุดนี สามารถมองเห็นทิวทัศน์กว้างไกล ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและอยู่เหนือปากถ  าค้างคาว สามารถ
มองเห็นค้างคาวออกจากถ  าจากมุมนี ได้ 
  - ถ  าค้างคาว ซึ่งอยู่ห่างจากปากถ  าพระนอนประมาณ ๔๐ เมตร ปากถ  าอยู่สูงจากพื นดิน
ประมาณ 20 เมตร ปากถ  ากว้างประมาณ 1 เมตร ภายในกว้างมากและมืดทึบ เป็นที่อาศัยของค้างคาวหนูจ านวน
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มากหลายล้านตัว ค้างคาวจะบินออกจากถ  าไปหากินและจะบินกลับเข้าถ  าเวลารุ่งเช้า สิ่งที่น่าประทับใจส าหรับ
นักท่องเที่ยว คือ การมาดูค้างคาวบิน    
 2. วัดถ  าน  า 
      ตั งอยู่ต าบลนางแก้ว อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ได้แก่ ถ  าน  า ซึ่งมีจุดเด่น คือ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเสาหินขนาดใหญ่ ภายในถ  ามีน  าไหลเวียนภายในถ  า
ตลอดเวลา จึงเป็นที่มาของชื่อถ  าหินภายในถ  าเป็นหินแกรนิตมีโพรงอากาศเป็นรอยหลุมอยู่ในเนื อหิน          
เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม รวมถึงหินงอกหินย้อยที่งดงาม หากมองไปจะเห็นประกายระยิบระยับสวยง าม    
โดยเสาหิน ตั งอยู่บริเวณกลางถ  า สันนิษฐานว่าเกิดจากการน  าที่บนเพดานถ  าหยดกลายเป็นเสาหินงอก หินย้อย
ขนาดใหญ่ ภายในถ  า ได้จัดท าเป็นทางเดินปูน ส าหรับเดินชมความงามของถ  า จ าลองคล้ายเมืองบาดาลพญานาค 
โดยในบ่อน  ามีรูปปั้นของพญานาคอยู่ในน  า ตลอดเส้นทางมีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ทั งพระพุทธรูป พระสิวลี   
รูปปั้นฤาษี เจ้าแม่กวนอิม อากาศภายในน  าถ  าเย็นสบาย มีรูปปั้นจ าลองของพญานาคในบ่อน  า  
            3. พระเจ้าตาก  เขานมใต้ 
    เหตุการณ์นั นเกิดขึ นในศึกนางแก้วปี พ.ศ. 2317  ยุงอคงหวุ่นน าทัพพม่าไล่ตามมอญที่หนี
เข้ามาในสยาม ระหว่างที่ทัพพม่ายกทัพมาก็มีการปล้นสะดมและจับชาวบ้านไปเป็นเชลย จนมาตั งค่ายอยู่ที่ 
ต าบลนางแก้ว  ราชบุรี สมเด็จพระเจ้าตากได้ไว้ชีวิตและจับเชลยศึกพม่ากว่าพันนายทั งหมด น าตัวส่งไปยังกรุง
ธนบุรี เพ่ือให้ชาวเมืองและทหารมีขวัญก าลังใจ ให้เห็นว่าทหารพม่าไม่ได้น่ากลัวหรือเก่งกาจอย่างที่ชาวบ้าน
จินตนาการเอาไว้ นั่นเป็นประวัติศาสตร์อีกเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย เป็นศูนย์รวมจิตใจและสถานที่สักการะ       
ของชาวบ้าน ผู้ใดที่นับถือพระเจ้าตากสินมหาราชหรือออกตามรอยประวัติศาสตร์ และมาเยือนพื นที่ซึ่งเคยเป็น
สนามรบมาก่อน สามารถมาสักการะพระเจ้าตากสินมหาราช เพ่ือเป็นสิริมงคลและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ชีวิต 
เจริญก้าวหน้าสืบไป 
   4. ถ  ามรกต  
    ตั งอยู่ด้านหลังวัดเขาค่างมีเทือกเขาขนาดย่อมไม่สูงนัก แต่ทิวเขายาวต่อเนื่องกันหลาย
กิโลเมตร เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3219 ลึกเข้าไปถึงสุสานเรียกว่า เขาค่าง ภายในถ  ามรกต   
ถูกประติมากรรมธรรมชาติของหินงอกหินย้อย อากาศเย็นสบายถ่ายเทได้ดี ไม่อบอ้าวเนื่องจากมีปล่องทะลุ     
ผนังถ  า 1 แห่ง ปล่องใหญ่ทะลุเพดานถ  าอีก 1 แห่ง และมีรอยแยกบนเพดานถ  าอีกหลายแห่งและประติมากรรม
ธรรมชาติรูปพระมหามัยมุนี นั่งบนเศียรพญานาคราช ซึ่งมีประวัติเชื่อมโยงกับพระพุทธรูปพระมหามัยมุนี
แห่งมัณฑะเลย์ ที่ลือนามในประเทศเมียนมา บริเวณปากถ  าตรงข้ามกับบันไดทางขึ น -ลง ธรรมชาติได้แต้มแต่ง 
สีมรกตเป็นริ ว หย่อม แทรกด้วยสีส้มไว้บนผนังถ  าเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนั นยังมีประติมากรรมธรรมชาติ  
หินงอกหินย้อยหล่อหลอมรวมกันเป็นเสาหินต้นใหญ่เพดานถ  าด้านบนปลายบานออกไปทั งสองข้างชื่อว่า       
ช้างเอราวัณ 
 
การสาธารณสุข  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 แห่ง  คือ   

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเตาปูน  ตั งอยู่ในเขตพื นที่ หมู่ที่ 2  ต าบลเตาปูน  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนางแก้ว  ตั งอยู่ในเขตพื นที่ หมู่ที่ 3  ต าบลนางแก้ว 

 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
รถเก็บขยะมูลฝอย จ านวน 2 คัน มีสถานที่ก าจัดขยะ 1 แห่ง มีพื นที่ประมาณ 14 ไร่            

อยู่ในเขตพื นทีห่มู่ที่ 7 ต าบลเขาชะงุ้ม    

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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      สถานีต ารวจภูธรเขาดิน ตั งอยู่ในเขตพื นที่ หมู่ที่ 6 ต าบลนางแก้ว ซึ่งรับผิดชอบในการรักษา   
ความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนในพื นที่เขตเทศบาลต าบลเขาขวาง มีรถดับเพลิง 1 คัน และรถบรรทุกน  า 
 
อเนกประสงค ์จ านวน 1 คัน เพ่ือไว้ป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลต าบลเขาขวางและ
พื นที่ใกล้เคียง 
 
การสาธารณูปโภค      
 

พื นที่เขตเทศบาลต าบลเขาขวาง มีระบบสาธารณูปโภคให้บริการประชาชน ได้แก่ 
  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยนางแก้ว ดูแลปัญหาระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลเขาขวาง 
  2. การโทรคมนาคมบริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน)  
  3. การประปามีระบบประปาทุกหมู่บ้าน จ านวน 8 แห่ง และใช้น  าจากคลองชลประทานใน
การท าการเกษตร 
 
การเมืองการบริหาร 
           เทศบาลต าบลเขาขวาง เป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง แบ่งเขตเลือกตั ง เป็น 2 เขต 
ประกอบด้วย 
  เขตเลือกตั งที่ 1  ครอบคลุมพื นที่ หมู่ที่ 1 - 2 ต าบลเตาปูน หมู่ที่ 5 ต าบลช าแระ และหมู่ที่ 
5 , 6 และ 9 ต าบลนางแก้ว และหมู่ที่ 6 ต าบลเขาชะงุ้ม  
  เขตเลือกตั งที่ 2  ครอบคลุมพื นที่ หมู่ที่ 1, 2, 3 , 4, 7 และ 8 ต าบลนางแก้ว  
  

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเขาขวาง 
เทศบาลต าบลเขาขวาง  มีอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 ดังนี  
1. รักษาความสงบเรียบร้อย 
2. ให้มีการบ ารุงรักษาทั งทางบกและทางน  า 
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั งก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
8. บ ารุงศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีค าสั่งของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

 
อ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลเขาขวางตามความในมาตรา 51  มีดังนี้ 

  นอกจากอ านาจหน้าที่ที่จ าเป็นต้องปฏิบัติและอ านาจหน้าที่ที่ปฏิบัติแล้ว เทศบาลต าบลเขาขวาง 
ยังมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี  
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1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้ามและท่ีจอดรถ 
3. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน  าและทางระบายน  า 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10.  การสังคมสังเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11.  การบ ารุงศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14.  การส่งเสริมกีฬา 
15.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
18.  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน  าเสีย 
19.  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20.  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21.  การควบคุมการเลี ยงสัตว์ 
22.  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23.  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย  โรงมหรสพและ    

สาธารณสถานอื่น 
24.  การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
25.  การผังเมือง 
26.  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27.  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28.  การควบคุมอาคาร 
29.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30.  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและความปลอดภัย  

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
31.  กิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการก าหนดการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด ( ตามหมวด 2 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 )  

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลเขาขวาง มีอ านาจหน้าที่บริหารราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ ดังนี  

ส านักปลัดเทศบาล 
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   -   งานธุรการ 
            -   งานการเจ้าหน้าที่ 
            -   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
            -   งานทะเบียนราษฎร 
             -   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    -   งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
  -   งานประชาสัมพันธ์ 

กองคลัง 
           -   งานการเงินและบัญชี 

          -   งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
            -   งานจัดเก็บรายได้  งานผลประโยชน์ 
            -   งานพัฒนารายได้   
            -   งานทะเบียนทรัพย์สิน 
            -   งานแผนที่ภาษ ี

กองช่าง 
            -   งานธุรการ 

             -   งานวิศวกรรม 
            -   งานผังเมือง 
            -   งานสาธารณูปโภค 
            -   งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
             -   งานธุรการ 

            -   งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
            -   งานรักษาความสะอาด 
            -   งานเผยแพร่และฝึกอบรม 

กองการศึกษา 
                -   งานธุรการ 

            -   งานการบริหารการศึกษา 
                      -   งานการศึกษาขั นพื นฐานและปฐมวัย 
                      -   งานกีฬาและนันทนาการ 
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การติดตามและประเมินผล 

 
  เทศบาลต าบลเขาขวางได้ก าหนดแผนงาน/โครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) รวมเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 165 โครงการ งบประมาณ  
102,280,650 บาท  ผู้บริหารท้องถิ่นได้บรรจุเป็นเทศบัญญัติงบประมาณมีโครงการที่บรรจุจ านวน 74 
โครงการ งบประมาณ 25,660,169 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2564  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

(ของงบประมาณ) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

9 3,851,000 15.29 

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)    

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ
การลงทุน 
 

2 50,000 0.19 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต
และคณุภาพสังคม 
 

52 19,233,169 76.11 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 991,000 3.92 

    

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

8 1,535,000 6.07 

    

รวม 74 25,660,169 100 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ใช้งบประมาณในการด าเนินการมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการมาจากความต้องการของ
ประชาชนและข้อมูลความต้องการจากการประชาคมท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน   

 

 

 

 ส่วนที่ 3 
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2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาขวาง  ประกอบด้วย 
แบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2  แบบ  ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

 

แบบที่ 1 
การประเมินการจัดท าแผน 

ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แบบที่ 2 
แบบติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 3/1 
แบบประเมินผล           

การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

 

แบบที่ 3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อผล 

การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 
แบบประเมินความพอใจต่อผล 

การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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แบบที่ 1 การก ากับการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเขาขวาง 
 

ค าชี้แจง  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลต าบลเขาขวางได้ประกาศใช้        
แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ตารางที่ 2 การก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแบบท่ี 1 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เทศบาลต าบลเขาขวาง       . 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนา   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา   
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แบบที่ 2 การติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาขวาง 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการถึงสิ้นสุดโครงการ (เดือนตุลาคม  ๒๕63 – 
กันยายน  ๒๕๖4) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         เทศบาลต าบลเขาขวาง         . 

2. รายงานผลการด าเนินงานตั้งแตเ่ริ่มต้นโครงการถึงสิ้นสุดโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

23 
 

 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

 
ตารางท่ี 1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมเพิ่มเติม  
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

10 18,276,300 12 18,231,300 33 37,407,100 29 50,396,800 29 64,354,000 113 188,665,500 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิพอเพยีงและการลงทุน 
 

4 200,000 6 240,000 11 400,000 11 350,000 9 2,310,000 
41 3,500,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 75 21,799,090 79 22,720,248 110 26,881,708 108 26,513,850 97 30,626,270 469 128,541,166 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3 20,130,000 3 20,130,000 4 20,180,000 4 20,180,000 3 20,130,000 17 100,750,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริการประชาชนและการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
 

13 3,330,000 13 4,830,000 12 4,820,000 13 4,840,000 13 4,840,000 64 22,660,000 

รวม 105 63,735,390 113 66,151,548 170 89,688,808 165 102,280,650 151 122,260,270 704 444,116,666 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และเพิ่มเติม (ครั้งที ่1 และ 2) 
  

 
ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            อนุมัติงบประมาณ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละ  
(ของงบประมาณ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละ  
(ของงบประมาณ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละ  
(ของโครงการ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละ  
(ของงบประมาณ) 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

29 50,396,800 49.27 9 3,851,000 15.01 7 2,895,000 77.78 7 2,889,000 75.02 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงและการลงทุน 
 

11 350,000 0.34 2 50,000 0.19 1 30,000 50.0 1 30,000 50.0 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและคุณภาพสังคม 
 

108 26,513,850 25.92 
 

52 19,233,169 74.95 13 17,155,669 25.0 13 16,975,969.27 88.26 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

4 20,180,000 19.73 
 

3 991,000 3.86 2 971,000 66.67 2 966,000 97.48 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริการประชาชนและการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

13 4,840,000 4.73 
 

8 1,535,000 5.98 2                                                                
750,000 

 25.0 2 516,953.58 33.68 

รวม 165 102,280,650 100 74 25,660,169 100 25 21,801,669 
 34.24 25 21,377,922.85 78.83 
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  จากการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมเพ่ิมเติม(ครั้งที่ 1 และ 2) 
จ านวนทั้งหมด 165 โครงการ ปรากฏว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้อนุมัติงบประมาณ จ านวน 74 โครงการ           
และเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 25 โครงการ  

  งบประมาณที่ตั้งไว้เพ่ือด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) จ านวนทั้งหมด 
102,280,650 บาท ซึ่งได้อนุมัติงบประมาณ 25,660,169 บาท งบประมาณด าเนินการแล้วเสรจ็ 21,801,669 

บาท  และงบประมาณในการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 21,377,922.85 บาท 

 

ยังไม่ได้ด าเนินการ
49 

 

เบิกจ่าย 25 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                                         
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สรุปผลการด าเนินโครงการจ าแนกตามยุทธศาสตร ์
 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดโครงการทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 
 

โครงการ แหล่งที่มา งบอนุมัต ิ
วงเงินตามสัญญา

(เบิกจ่าย) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. โครงการบ้ารุงรักษาท่อเมนจ่ายน ้าประปา 
บริเวณหมู่ 6 , 7 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

440,000 438,000 กองช่าง ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

2. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
บริเวณถนนสายข้างโรงเรียนวดัเขาค่าง (เก่า) 
ชุมชนเขาค่างหมู่ท่ี 5 ต้าบลนางแก้ว อ้าเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุร ี

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

 

499,000 498,000 กองช่าง ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

3. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
บริเวณถนนสายซอยประชาอุทิศ (เชื่อมต่อช่วงที่ 
2) ชุมชนบ้านเขาดิน หมู่ท่ี 1 ต้าบลนางแก้ว 
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี  

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

499,000 498,000 กองช่าง ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

4. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
บริเวณถนนสายบ้านนายถืด ชุมชนห้วยตาบุญ
จันทร์ หมู่ที่ 9 ต้าบลนางแก้ว  อ้าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี  

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

499,000 499,000 กองช่าง ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

5. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
บริเวณถนนสายบ้านสมพรโภชนา (เชื่อมต่อช่วง
ที่ 3) ชุมชนพัฒนาโรงนาค หมู่ที่ 3 ต้าบลนาง
แก้ว อ้าเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี  

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

133,000 133,000 กองช่าง ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

6. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
บริเวณถนสายซอยแยกหัวรอ ชุมชนบ้านหัวรอ 
หมู่ที่ 2 ต้าบลนางแก้ว อ้าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี  

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

433,000 433,000 กองช่าง ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

7. โครงการขุดลอกคลองบริเวณ หมูที่ 1, 2, 9 
ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ตั งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามอนมุัตสิภาฯ สมยัวสิามัญ สมัยที่ 1 
ปี 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

392,000 390,000 กอง
สาธารณสุขฯ 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

รวม  7 โครงการ  2,895,000 2,889,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 

โครงการ แหล่งที่มา งบอนุมัต ิ
วงเงินตามสัญญา 

(เบิกจ่าย) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

30,000 30,000 ส้านักปลดัฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

รวม 1 โครงการ 30,000 30,000   

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
 

โครงการ แหล่งที่มา งบอนุมัต ิ
วงเงินตามสัญญา 

(เบิกจ่าย) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. เบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

10,020,000 
 

10,007,200 ส้านักปลดัฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

2. เบี ยยังชีพผู้พิการ 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

2,112,000 
 

2,078,800 ส้านักปลดัฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

3. เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

60,000 41,000 ส้านักปลดัฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 
4. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.โพธาราม จ.
ราชบุร ี
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

30,000 30,000 ส้านักปลดัฯ 
 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบลเขาขวาง 
 
 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

343,000 343,000 กอง
การศึกษา 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลเขา
ขวาง 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

119,000 119,000 กอง
การศึกษา 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
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6. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
- ค่าหนังสือเรียน 
อัตราคนละ 200 บาท / คน / ปี 
 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

14,000 7,800 กอง
การศึกษา 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน   
อัตราคนละ  200 บาท / คน / ปี  
  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

14,000 7,800 กอง
การศึกษา 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
อัตราคนละ  300 บาท / คน / ปี 
   

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

21,000 11,700 กอง
การศึกษา 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน                 
อัตราคนละ  430 บาท / คน / ปี 
  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

30,100 16,770 กอง
การศึกษา 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

7. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบลเขาขวาง 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

134,134 124,416.02 กอง
การศึกษา 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

8. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนต่างๆ 
ภายในเขตเทศบาลต้าบลเขาขวาง 
    * โรงเรียนวัดโคกทอง 
    * โรงเรียนวัดช่องพราน 
    * โรงเรียนวัดนางแก้ว 
 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

1,293,435 1,235,983.25 กอง
การศึกษา 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

9. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
    * โรงเรียนวัดโคกทอง 
    * โรงเรียนวัดช่องพราน 
    * โรงเรียนวัดนางแก้ว 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

2,700,000 2,687,000 กอง
การศึกษา 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

10. เงินอุดหนุนโรงเรียนช่องพราน
วิทยา โครงการศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมชาวมอญของโรงเรียนช่อง
พรานวิทยา 
 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

80,000 
 

80,000 กอง
การศึกษา 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

11. เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกทอง 
โครงการเปิดโลกแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน        วัดโคกทอง 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

45,000 45,500 กอง
การศึกษา 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

12. เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดช่องพราน     
โครงการฝึกอบรมตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะชีวิต
ของโรงเรียนวัดช่องพราน 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

70,000 70,000 
 

กอง
การศึกษา 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

13. เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนางแก้ว       
โครงการรั กษ์ สถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ของโรงเรียนวัดนางแก้ว 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

70,000 70,000 
 

กอง
การศึกษา 

ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

รวม 13 โครงการ 
17,155,669 

 
16,975,969.27   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

โครงการ แหล่งที่มา งบอนุมัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา
(เบิกจ่าย) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. โครงการขุดลอกคลองบริเวณชุมชนบ้าน
โคกทอง ชุมชนเตาปูน หมู่ที่ 1,2  ต.เตาปูน  
อ.โพธาราม  จ.ราชบุร ี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

475,000 473,000 กองสาธารณสุขฯ ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

2. โครงการขุดลอกคลอง บริเวณสายชุมชน
บ้านโรงนาค หมู่ที่ 3  ต.นางแก้ว  อ.โพ
ธาราม   จ.ราชบุร ี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

496,000 493,000 กองสาธารณสุขฯ ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

รวม 2 โครงการ 971,000 966,000   

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                  
 

โครงการ แหล่งที่มา งบอนุมัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา
(เบิกจ่าย) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. โครงการจัดการเลือกตั งสมาชิกสภา
เทศบาลและผูบ้ริหารงานเทศบาล 
(นายกเทศมนตรี) เทศบาลต้าบลเขาขวาง 

เงินรายได ้ 600,000 

 

497,027.58 ส้านักปลดัฯ ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

2. โครงการจัดงานวันส้าคัญทางราชการ เงินรายได ้           150,000         

 

19,926 ส้านักปลดัฯ ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

รวม 2 โครงการ 750,000 516,953.58 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
 

 

ค าชี้แจง :  แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล        
การด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 30 กันยายน  ๒๕๖4 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        เทศบาลต าบลเขาขวาง 
 2. ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 ตารางแสดงจ านวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 165
โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและโครงการทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยู่ในแผน 

โครงการ 
ที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 

โครงการที่
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
1)  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

29 9 7 

2)  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 
 

11 2 1 

3)  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและคณุภาพสังคม 
 

108 52 13 

4)  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

4 3 2 

5)  การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

13 8 2                                                                

รวม 165 74 25 

 
  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) และเพ่ิมเติม มีโครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 
165 โครงการ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น จ านวน 25 โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพสังคมมากที่สุด จ านวน 108 โครงการ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการ จ านวน 52 
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 13 โครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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ตารางแสดงจ านวนโครงการและร้อยละงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
 
 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนินงาน 

จ านวนโครงการ งบประมาณ 
ร้อยละ 

(ของงบประมาณ) 

1)  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

9 3,851,000 15.01 

2)  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 
 

2 50,000 0.19 

3)  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและคณุภาพสังคม 
 

52 19,233,169 74.95 

4)  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

3 991,000 3.86 

5)  การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

8 1,535,000 5.98 

รวม 74 25,660,169 100 

 
 
 
 

  จากตารางพบว่า 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
จ านวน 19,233,169บาท คิดเป็นร้อยละ 74.95   
    2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 3,851,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.01  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 1,535,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.98 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 991,000บาท คิดเป็นร้อยละ 3.86   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 
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ค ำชี้แจง  :   แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนนิงำนของเทศบำลต ำบลเขำขวำง      
       ในภำพรวม โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
จำกแบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลเขำขวำง  
(ตำมแบบที่ 3/2) จ ำนวน 360 คน สรุปข้อมูลได ้ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไป  จ ำนวน 
1. เพศ   

ชำย  188 
หญิง  172 

2. อำยุ   
ต่ ำกว่ำ 20 ป ี  22 
21 – 30 ป ี  55 
31 – 40 ป ี  68 
41 – 50 ป ี  63 
51 – 60 ป ี  81 

มำกกว่ำ 60 ป ี  71 
3. กำรศกึษำ   

ประถมศึกษำ  161 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ  117 

อนุปริญญำ  35 
ปริญญำตร ี  34 

สูงกว่ำปริญญำตร ี  9 
อื่น ๆ   4 

4. อำชีพ   
รับรำชกำร  19 

เอกชน / รัฐวิสำหกิจ  14 
ค้ำขำย / ธุรกิจส่วนตัว  69 

รับจ้ำง  112 
นักเรียน / นักศึกษำ  29 

เกษตรกร  106 
อื่น ๆ   11 

 
 
 
 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน 
ของเทศบำลต ำบลเขำขวำงในภำพรวม 



 
 

33 
 

 
 
ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลเขำขวำงในภำพรวมมำกน้อยเพียงใด 
 

ควำมพึงพอใจ พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม 46.11% 51.66% 0.27% 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม 45.00% 52.77% 0.27% 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 43.05% 55.27% 0% 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรม 43.61% 54.72% 0.27% 
5. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 41.66% 55.83% 0.27% 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 48.88% 51.38% 0% 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 49.44% 48.88% 0.55% 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 51.38% 46.66% 0% 

ภำพรวม 46.51% 53.29% 0.22% 
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ค ำชี้แจง  :   แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลเขำขวำง                   
       ในแต่ละยุทธศำสตร์  โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
จำกแบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลเขำขวำง  
(ตำมแบบที่ 3/3) จ ำนวน 360 คน สรุปข้อมูลได ้ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไป  จ ำนวน 
1. เพศ   

ชำย  164 
หญิง  196 

2. อำยุ   
ต่ ำกว่ำ 20 ป ี  22 
21 – 30 ป ี  46 
31 – 40 ป ี  58 
41 – 50 ป ี  93 
51 – 60 ป ี  68 

มำกกว่ำ 60 ป ี  73 
3. กำรศกึษำ   

ประถมศึกษำ  166 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ  115 

อนุปริญญำ  25 
ปริญญำตร ี  18 

สูงกว่ำปริญญำตร ี  29 
อื่น ๆ   7 

4. อำชีพ   
รับรำชกำร  31 

เอกชน / รัฐวิสำหกิจ  16 
ค้ำขำย / ธุรกิจส่วนตัว  41 

รับจ้ำง  106 
นักเรียน / นักศึกษำ  28 

เกษตรกร  123 
อื่น ๆ  15 

 
 
 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน 
ของเทศบำลต ำบลเขำขวำงในแต่ละยุทธศำสตร์ 
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ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลเขำขวำง ในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

สำธำรณูปโภคและสำธำรณปูกำร โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนเทศบำลต ำบลเขำขวำงเท่ำใด 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม 8.780% 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม 8.780% 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 8.638% 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรม 8.816% 
5. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.683% 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.708% 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 8.775% 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 8.850% 

ภำพรวม 8.75% 
 
 
 
 2. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลเขำขวำง ในด้ำนเศรษฐกิจพอเพียงและ
กำรลงทุน โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนเทศบำลต ำบลเขำขวำงเท่ำใด 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม 8.705% 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม 8.633% 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 8.661% 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรม 8.580% 
5. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.636% 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.605% 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 8.691% 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 8.625% 

ภำพรวม 8.642% 
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 3. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลเขำขวำง ในด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
คุณภำพสังคม  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนเทศบำลต ำบลเขำขวำงเท่ำใด 
 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม 8.708% 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม 8.616% 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 8.650% 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรม 8.613% 
5. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.652% 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.686% 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 8.727% 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 8.788% 

ภำพรวม 8.68% 
 
 
 
 

4. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลเขำขวำง ในด้ำนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนเทศบำลต ำบลเขำขวำงเท่ำใด 

 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม 8.833% 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม 8.688% 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 8.613% 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรม 8.580% 
5. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.811% 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.669% 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 8.725% 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 8.700% 

ภำพรวม 8.702% 
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5. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลเขำขวำงในด้ำนกำรบริกำรประชำชนและ

กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนเทศบำลต ำบลเขำขวำงเท่ำใด 
 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม 8.765% 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม 8.684% 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 8.626% 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรม 8.631% 
5. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.720% 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.143% 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 8.756% 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 8.756% 

ภำพรวม 8.636% 
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 แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561             
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่นด าเนินการให้คะแนน          
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
ของเทศบาลต าบลเขาขวาง 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 55 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 5 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 
    3.8 แผนงาน (5) 4 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 

รวม 100 89 
 

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลเขาขวาง 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมลูสภาพทั่วไป 
และข้อมูลพ้ืนฐานของ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลง่น้ า ลักษณะของไม/้ป่าไม้ 
ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง         
การเลือกตั้ง ฯลฯ  

20 
(3) 

19 
3 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร 

(2) 2 

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา การสาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะหฯ์ลฯ 
 
 

(2) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการขั้นพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสตัว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 2 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1 

 (8) การส ารวจและการจดัเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการด าเนินการ
ประชุมประชาคมทอ้งถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ เพื่อแก้ปญัหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 
 

(3) 3 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมลู ดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5) 

15 
5 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  

(3) 1 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น เป็นต้น  

(3) 2 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือนการ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุม่ต่างๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 2 

 (5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-weakness) (จุดอ่อน) 
O-opportunity (โอกาส) และ T-threat (อุปสรรค) 
 
 

(3) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

55 
9 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10) 9 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย 
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10) 9 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) 4 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการ
ให้บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(5) 5 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 5 

3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร ์ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริงท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ       
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 89 
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การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเขาขวาง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. การประเมินการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 
3. การประเมินการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 8 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60  
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 4 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

(5) 5 

    5.6 โครงการพัฒนาสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
    5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 
    5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลที่คาดวา่จะได้รับ (5) 5 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 5 

รวมคะแนน 100 91 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

(10) 8 
 
 
 
 

 
2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ  เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าใด จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าใด สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 
 

(10) 9 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ    
คือ การน าเอาเทคนิค มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิโครงการ กิจกรรม 
งาน ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรอืไม่ สิง่ของ วสัดุ ครภุณัฑ์ การด าเนินการ    
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบตริาชการตามที่ไดร้ับ
งบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

10 9 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานทีเ่กิดจากด้านตา่งๆ มคีวามสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ     
จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend   หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ 

10 8 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ 
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยขอ้มลูดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชดัเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

5.2 ก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมาย
คืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมายพื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ี
ไหน เริม่ต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรต่
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 5 
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5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจัง
ใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง   
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 5 

5.6 โครงการพัฒนา
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการที่มีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Euonomy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม          
(3)  เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

 (5) 4 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึง่การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึง่
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด  
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 4 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ  
5 ประการในการจัดท าโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรม (Equity)      
(5) ความโปร่งใส (Tarnsparency) 
 

(5) 5 
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5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  
 

(5) 5 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator 
: KPI) ที่สามารถวัดได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 
 

 (5) 5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ      
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(5) 5 

รวม 100 91 

 
 

 

 สรุปผลคะแนน การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. 2561 - 2565) และเพ่ิมเติม  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  ได้....89....คะแนน 

 สรุปผลคะแนน การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ. 2561 - 2565) และเพ่ิมเติม  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน   ได้....91.... คะแนน 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) รวมเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1 
และ 2) ของเทศบาลต าบลเขาขวาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ในห้วงระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564) เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ข้อ 12 (3) 
และ ข้อ 13 (5) และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนใช้กระบวนการวิธีวิจัยโดยการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาขวาง ซึ่งใช้แบบติดตามและประเมินผล (แบบสอบถาม) เป็นเครื่องมือในการ    
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) เมื่อได้รับกลับคืนมา       
น าข้อมูลที่ ได้จากการตอบแบบประเมินไปประมวลผลโดยการสังเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัยด้วย            
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้ประเมินผลการด าเนินงานโครงการทั้งในรายโครงการรายยุทธศาสตร์       
และในภาพรวมของทั้งองค์กร เพ่ือใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานครั้งต่อไป ทั้งนี้ เทศบาล
ต าบลเขาขวางได้บริหารจัดการงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนองตอบความต้องการและการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของแต่ละส่วนราชการ        
ซึ่งสามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ          
มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) จ านวน 29 โครงการ โครงการตามเทศบัญญัติ      
จ านวน 9 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 7 โครงการ เป็นเงิน 2,889,000 บาท  
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน มีโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) จ านวน 11 โครงการ โครงการตามเทศบัญญัติ จ านวน 2 โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท                                                                                                                                                                                                         
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) จ านวน 108 โครงการ โครงการตามเทศบัญญัติ จ านวน 52 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 13 โครงการ เป็นเงิน 16,975,969.27 บาท      
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) จ านวน 4 โครงการ โครงการตามเทศบัญญัติ จ านวน 3 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 966,000 บาท 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       
มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) จ านวน 13 โครงการ โครงการตามเทศบัญญัติ 
จ านวน 8 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 516,953.58 บาท   
      สรุปรวม 5 ยุทธศาสตร์ เทศบาลต าบลเขาขวางได้น าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) รวมฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 และ 2 รวมโครงการทั้งสิ้น 165 โครงการ โครงการ
ตามเทศบัญญัติ จ านวน 74 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 25 โครงการ เป็นเงิน   21,377,922.85 บาท  
 

  

ส่วนที่ 4 



46 

 

   
     1. แบบก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเขาขวาง (แบบท่ี 1)            
         ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เทศบาลต าบลเขาขวางสามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลต าบลเขาขวางเป็นไปตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

     2. แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาขวาง (แบบท่ี 2) 
         ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

                1) เทศบาลต าบลเขาขวางให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สังคมมากที่สุด รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน  
         2) โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเขาขวางสอดคล้อง     
กับยุทธศาสตร์จังหวัด แสดงว่า แผนยุทธศาสตร์เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาทุกระดับ 
              3) สัดส่วนของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          
มีจ านวน 165 โครงการ แต่โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีจ านวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
44.84 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่างกันเนื่องจากประสบปัญหาโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2564 มีโครงการ
และใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก แต่งบประมาณที่เทศบาลสามารถจัดสรรให้กับโครงการต่างๆ ไม่เพียงพอ 
จึงต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่าและตามความจ าเป็นเร่งด่วน 

      3. แบบติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (แบบท่ี 3/1) 
           3.1 มีโครงการปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาแสดงว่า เทศบาลต าบลเขาขวาง           
ยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก             
แต่งบประมาณไม่เพียงพอ 

          3.2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาขวาง ในภาพรวม (แบบที่ 3/2)   
จากกลุ่มตัวอย่างของเทศบาลต าบลเขาขวาง จ านวน 360 คน 

 
        ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของเทศบาลต าบลเขาขวาง พบว่า 

1) ข้อมูลทั่วไป (ปัจจัยส่วนบุคคล) ของกลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่าง 360 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 47.78 และเพศชาย 

จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 52.23 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.50  รองลงมาคือ อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 19.73 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่         
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 44.73 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 32.50  และส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 31.12      
และรองลงมา คือ อาชีพเกษตรกร จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 29.45 

     2) ระดับความพึงพอใจของของเทศบาลต าบลเขาขวางต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลเขาขวาง ดังต่อไปนี้ 
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การส ารวจความพึงพอใจของต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาขวางในภาพรวม

พบว่า มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลางหรือพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 53.29         
เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด ในประเด็นมีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 55.83 ทั้งนี้ ในการด าเนินการต่างๆ เทศบาล
ต าบลเขาขวาง ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี อีกทั้งในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาลก็มี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อทุกรูปแบบ เช่น website ระบบเสียงตามสายของเทศบาล จึงท าให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเขาขวางได้ง่าย  

ส าหรับประเด็นที่บุคลากรมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ในประเด็น ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 46.66 ทั้งนี้ เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลต าบล       
เขาขวางไม่เพียงพอจึงอาจให้แก้ไขปัญหาไม่ทั่วถึง แต่เมื่อพิจารณาตามสัดส่วนในภาพรวมพบว่า ระดับความพึง
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 53.29 ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 46.51 และระดับความไม่พอใจ คิดเป็นร้อย
ละ 0.22 โดยสัดส่วนของระดับความพึงพอใจมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าเทศบาลต าบลเขาขวางสามารถ
ด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

          3.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาขวางในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ (แบบที่ 3/3) จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลเขาขวาง จ านวน 360 คน 
เรียงล ำดับจำกมำกไปน้อย (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ดังนี้ 

 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลเขาขวาง พบว่า 

1) ข้อมูลทั่วไป (ปัจจัยส่วนบุคคล) ของกลุ่มตัวอย่าง 
             กลุ่มตัวอย่าง 360 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 54.45 และเพศชาย 
จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 45.56 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 25.84 
รองลงมา คือ อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 20.28 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบ
การศึกษา ระดับประถมศึกษา จ านวน 166 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.12  รองลงมา คือ ในระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 31.95 และส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 123 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.17  รองลงมา คือ รับจ้าง จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 29.45 

2) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาขวาง ดังนี้ 
      การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาขวาง       

ในภาพรวมพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมากหรือพึงพอใจมาก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 8.75 และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ      
มากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 8.85 ทั้งนี้ เป็น
เพราะเทศบาลต าบลเขาขวางได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมคือ มีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการ และสามารถเสนอความคิดเห็นปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ 
นอกจากนั้นยังได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้ประชาชนทราบ ทั้งช่องทาง  website และระบบเสียง
ตามสายของเทศบาล   
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           ส าหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ในประเด็นมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 8.63 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลการด าเนินงานโครงการต่างๆ น้อยเกินไป 

     1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

         การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาขวางต่อผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลเขาขวาง พบว่า มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมากหรือมีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 8.75 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเขาขวาง ในด้านนี้
ประสบความส าเร็จ และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็น พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด ในประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
8.850 ทั้งนี้ โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนโดยตรงและมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ  

        ส าหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด เกี่ยวกับเรื่องมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 8.638 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
เทศบาลฯ ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน้อยเกินไป ประชาชนจึงไม่ได้รับรู้ข่าวสารผลการด าเนินงาน    
อาจต้องเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น     

        2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 
        การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาขวางต่อผลการ

ด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาขวาง พบว่ามีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมาก 
หรือมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 8.642  แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล
เขาขวางในด้านนี้ประสบความส าเร็จ และเม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุด ในประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 8.705 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเทศบาลต าบลเขาขวางได้ด าเนินการโครงการที่มุ่งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและให้ความรู้ทางด้านการเกษตร เพ่ือประชาชนในพ้ืนที่จะได้มีรายได้เพ่ิม
และมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนทราบทั้งช่องทาง website และระบบเสียงตามสายของ
เทศบาล เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน    

        ส าหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ประเด็นมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 8.580 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเทศบาลฯ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมน้อยเกินไป ประชาชนบางส่วนจึงไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผลการ
ด าเนินงาน อาจต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์มากข้ึน 

     3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
         การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาขวางต่อผลการ

ด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาขวาง พบว่ามีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมากหรือ
มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 8.68  แสดงว่า ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล       
เขาขวาง ในด้านนี้ประสบความส าเร็จ และเม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็น พบว่าประชาชน 
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มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  ในประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนความ         
พึงพอใจเฉลี่ย 8.788 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเทศบาลต าบลเขาขวางส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมใน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริม
กิจกรรมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังได้มีการประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการ
ให้ประชาชนทราบทั้งช่องทาง website และระบบเสียงตามสายของเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ
ข่าวสารอยู่ตลอดเวลา 

        ส าหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 8.613 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเทศบาลฯ 
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมน้อยเกินไป ประชาชนจึงไม่ได้รับรู้ข่าวสารผลการด าเนินงาน    
อาจต้องเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น     

   4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลต าบลเขาขวางต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลเขาขวาง พบว่ามีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมากหรือมีคะแนน    
ความพึงพอใจเฉลี่ย 8.702 แสดงว่า ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเขาขวาง       
ในด้านนี้ประสบความส าเร็จ และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความ       
พึงพอใจมากที่สุด ในประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนความ      
พึงพอใจเฉลี่ย 8.833 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนและเทศบาลต าบลเขาขวางแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ    

        ส าหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 8.580 เนื่องจากเทศบาลต าบลเขาขวาง         
มีงบประมาณไม่เพียงพอจึงอาจท าให้แก้ไขปัญหาไม่ทั่วถึง 

    5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

        การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาขวางต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาขวางพบว่า มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมาก      
หรือมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 8.636 แสดงว่า ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล       
เขาขวางในด้านนี้ประสบความส าเร็จและเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุด ในประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 8.765 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเทศบาลต าบลเขาขวางได้ด าเนินการโครงการที่มุ่งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

        ส าหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง การด าเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 8.143 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะประชาชนบางส่วนได้
เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมงานหรือตรวจสอบขั้นตอนของการด าเนินงานโครงการต่างๆ  น้อยเกินไป 
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