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บทนํา 

 

      ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน

อยางยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ผานมาวามี

ความสอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม  รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง  

เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่ที่จะตองใหการบริการแก

ประชาชน  จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตาง ๆ  เพื่อใชเปรียบเทียบการทํางานของปที่ผานมาอีกดวย 

  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา 287 วรรค  3  

บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํา

งบประมาณ  การใชจายและผลการดําเนนิงานในรอบป  เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและ

กํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2559  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ป

และแผนการดําเนินงาน  เพื่อเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณและทรัพยากรตางๆ  ได

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปรงใส  เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นและตอบสนอง

ความตองการของประชาชน และถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีสัก

เพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่ เกิดขึ้นได  ก็ไมสามารถที่จะบงบอก

ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได  ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีเครื่องมือที่สําคัญใน

การตรวจสอบการดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงค หรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซึ่ง “ระบบ

ติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเปนเครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหรือ

แมแตยุติการดําเนินงาน   

 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (M0nitoring) หมายถึง  กิจกรรมที่ทําเพื่อแสดงใหเห็นวาเกิดอะไรขึ้นใน

ภาคปฏิบัติดวยการตดิตามและบันทึกผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย

และเปาหมายซึ่งกําหนดไวในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโนมที่ไมตองการไดลวงหนา  

ซึ่งทําใหเห็นความจําเปนในการดําเนินการแกไข 

  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะหผลที่ไดจากการติดตามผลมาระยะ

หนึ่ง  เพื่อประเมินวาความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเปนผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น  เปนไปตามวัตถุประสงค

และเปาหมายของแผนหรอืไม  ผลการประเมินอาจยืนยันวา  การเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียวกับที่

กําหนดไวในแผน หรอือาจแสดงถึงความลาชาหรือผลกระทบขางเคียง  ซึ่งควรแกการทบทวน 
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  การติดตามและประเมินผล  จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผูบริหารที่จะไดทราบถึงผล

การปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ผานมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนขอเสนอแนะที่ได

จะเปนแนวทางที่ผูบริหารจะนําไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตไดเปนอยางด ี

2. จุดประสงคของการตดิตามและประเมินผล 

  2.1 เพื่อใหการตดิตามการประเมินผลเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ  เกิดประโยชนตอ

ประชาชนและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

  2.2 เพื่อใหการตดิตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 

  2.3 เพื่อรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นทีเ่ทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ   

และแกไขไดตรงกับปญหาที่เกิดขึน้ 

  2.4 เพื่อใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 

 

3. วิธีการติดตามและประเมนิผล 

  3.1 การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพื่อใหทราบวาหนวยงานตางๆ ได

ดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเปนไปตามที่กําหนดไวใน

แผนการดําเนินงานประจําปหรือไมหรือมีปญหาขอขัดของประการใดที่ทําใหไมสามารถดําเนินการได

ตามที่กําหนดไว  

  3.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบงการประเมินเปน 2 ระดับ ไดแก 

        3.2.1  การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจาก

ความสําเร็จในการดําเนินงานและการใชงบประมาณในแตละโครงการ 

         3.2.2  การประเมินผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยพิจารณา

จากความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการ และการเบิกจายเงินงบประมาณที่ใชจริงของโครงการที่ใหรับ

งบประมาณในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา สิน้สุดงวดไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพื่อเปน

ขอมูลในการวิเคราะหความสําเร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่

เกิดขึน้ และนําเสนอเปนขอมูลตอผูบริหารเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรอืตอไป 
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ขั้นตอนและวิธกีารติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

ของเทศบาลตําบลปากน้าํทาเรือ 

 

แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ 

               

                                                                                วิเคราะหสถานการณ   

 

     

            การวางแผน       วิสัยทัศน    พันธกิจ     เปาประสงค   กลยุทธ           

 

 

 

    การนําแผนไปสูการปฏบิัติ                    แผนปฏบิัติการ 

 

 
    

      ควบคุมและประเมนิผล                ติดตามและประเมินผล 

 

   

    จากวงจรขางตนจะเห็นไดวา  การติดตามและประเมินผลเปนปจจัยที่สําคัญในการบริหาร

เชงิกลยุทธกลาวคอื  หลังจากที่ไดนําแผนการพัฒนาไปสูการปฏิบัติจําเปนที่จะตองมีการติดตามและประเมินผล

เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเปนการวิเคราะหถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก

ปฏิบัติงานสําหรับนําไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

  สําหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561- 2564)  ของ 

เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ  เปนการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ไดนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติเปนเวลา

6 เดือน (ตามปงบประมาณ คอื ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ทั้งนี้เปนไปตามบทบัญญัติ

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ     

ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ที่ไดระบุในหมวดที่  6 (การติดตามประเมินผล ขอ 28 - 29)     

ซึ่งไดกําหนดไววา ขอ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับ

แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดย

อยางนอยปละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป จะตองปดประกาศโดยเปดเผยไม

นอยกวาสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
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แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 

 

      การวางแผนพัฒนา                   สวนราชการดําเนินการประเมินตนเอง 

                                                                                            ตามแบบประเมิน 

 

 

                                        ทบทวนปรับปรุง                 รวบรวมขอมูล/ตรวจสอบความถูกตอง 

                                             แกไข                              ประมวลผลขอมูลและจัดทําสรปุ 

                         รายงานผลการติดตามฯ 

 

 

                         เสนอคณะกรรมการติดตามและ 

   การนําแผนไปสูการปฏิบตัิ                      ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นฯ  

            พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

 

                  รายงานผลพรอมขอเสนอแนะของ 

                คณะกรรมการฯ เสนอผูบรหิารทองถิ่น 

              สภาเทศบาลฯ คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ 

 

 

                            - ประกาศใหประชาชนทราบ โดยปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 

                         - เผยแพรตามสื่อตางๆ เชน บอรดประชาสัมพนัธ เว็บไซตของ 

                           เทศบาลฯ ศูนยขอมูลขาวสาร ฯลฯ 

                        - แจงทุกสวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
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รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป พ.ศ. 2561 

ครั้งที่ 1 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

******************************************* 

              ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน     

สิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา

สามสบิวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป              

            ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ จึงขอประกาศผล

การดําเนนิงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 

2561) มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลปากน้ํา

ทาเรอื ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรอื  

    "เปนเทศบาลที่พรอมดวยสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ กาวสูการเปนเมืองการคาและการทองเที่ยว

ชายแดน" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรอื  

    1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของ

ประชาชน  

    2. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีและยั่งยืน  

    3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศกึษาและสาธารณสุข ตลอดจนสงเสริม อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงาม  

    4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

    5. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง  

    6. การสรางระบบบริหารจัดการที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การ

ตรวจสอบ เพื่อใหความโปรงใสในการบริหารและปกครอง  

    7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการใหมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ เพื่อการสนับสนุน

การบริหารจัดการที่ดี 
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  ค. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวง  4  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ  ในชวงสี่ป ตามวิสัยทัศน     

พันธกิจ และจุดมุงหมายของการพัฒนาเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนา ไวดังนี ้

ยุทธศาสตรที่  ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  มี ๓ แนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 

   ๑.  การพัฒนาเสนทางคมนาคมและระบบ  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ใหมีมาตรฐาน

และสามารถเชื่อมโยงกันทั่วถึงทุกตําบล 

 ๒.  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 

 ๓.  การจัดวางผังเมอืง  และการใชประโยชนในที่ดนิของรัฐ 

 ยุทธศาสตรที่  2  การวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พานิชยกรรมและการทองเที่ยว   

มี  3  แนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 

  ๑. การสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค  เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน  และมุงเนน

ใหเกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

  ๒.  การพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว  ใหมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบและยั่งยืน

ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

  3.  การพัฒนาศักยภาพดานการคา  การลงทุน  การขนสงชายแดน 

 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต  มี  ๓  แนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 

  ๑.  การสงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชน 

   ๒. การพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  โดยการสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรู

ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ๓.  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน  เยาวชน  ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส 

 ยุทธศาสตรที่  4  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยและสงเสริม

การบรหิารจัดการบานเมืองที่ด ี มี  ๓  แนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 

๑. การสงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  และศักยภาพของผูนํา

ชุมชน 

  ๒.  การเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และกําหนดมาตรการใน

การลดเหตุราย 

 ๓.  การเพิ่มศักยภาพของหนวยงานในการใหบริการประชาชน 

 ยุทธศาสตรที่  ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี  2 แนวทางการ

พัฒนา  ดังน้ี 

๑. การคุมครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่

ยั่งยืนภายใตการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถิ่น 

๒. การบริหารจัดการดานขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ 
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ยุทธศาสตรที่  ๖  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีศาสนา  และภูมิปญญาทองถิ่น 

มี   3  แนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 

๑. การสงเสริม  สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น  สรางองคความรูเพื่อเผยแพรแกคนในทองถิ่น  

หรอืตอยอดความคิด 

๒. สงเสริมสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดงีามของทองถิ่น 

๓. ปรับปรุงภูมทิัศน/ บํารุง ศาสนาสถาน 

ง. การวางแผน 

              เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

(พ.ศ. 2561 - 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที

ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพืน้ที่ 

กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ ตอไป  
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แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําชี้แจง :  แบบที่  ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง  หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผน

ยุทธศาสตรแลว    

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตําบลปากนํ้าทาเรือ  

ประเด็นการประเมิน มกีารดาํเนนิงาน ไมมกีารดาํเนินงาน 

สวนที่  ๑  คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น   

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพือ่จัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่น   

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

  

๓.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   

๔.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาํแผนพัฒนาทองถิน่   

๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

  

๖.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

 

สวนที่  ๒  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

๗.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสาํคัญของทองถิ่นมาจดัทําฐานขอมูล   

๘.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

๙.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพ

การพัฒนาทองถิ่น 
 

 

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่

สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น 
 

 

๑๑.มีการกําหนดวิสยัทศันและภารกจิหลักกรพัฒนาทองถิน่ที่สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัด 
 

 

๑๒.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน   

๑๓.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   

๑๔.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๑๕.  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวดั   

๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

๑๗.  มีการจดัทําบัญชกีลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

๑๘.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน) 
 

คําชี้แจง :  แบบที่  ๒  เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนยุทธศาสตร  ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการตดิตาม

และรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแตสิน้สุดการดําเนนิงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มต้ังแตสิ้นสุด

การดําเนนิงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑ 

สวนที่  ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ 

๒.  รายงานผลการดําเนนิงานไตรมาสที่   

 (๑)  ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)  (๒)  ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม) 

 (๓)  ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)  (๔)  ไตรมาสที่ ๔  (กรกฎาคม-กันยายน) 

สวนที่  ๒  ผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

๓.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 - พ.ศ. ๒๕64) 

 เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่        

30 พฤศจิกายน 2559 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-

2564) 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 
128 183,068,800.00 129 206,976,100.00 129 211,971,102.00 129 206,976,100.00 

การวางแผน การสงเสริม

การลงทุนพาณิชกรรม

และการทองเท่ียว 

13 22,915,000.00 13 22,915,000.00 13 22,915,000.00 13 22,915,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชวีิต 67 41,356,908.00 67 70,056,908.00 67 41,256,908.00 67 41,256,908.00 

การจัดระเบียบชุมชน

สังคมและการรักษาความ

สงบเรยีบรอย 

38 45,739,000.00 38 45,739,000.00 38 45,739,000.00 38 45,739,000.00 

การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

14 7,070,000.00 14 6,170,000.00 14 6,170,000.00 14 6,170,000.00 

การอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ศาสนา และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

8 1,230,000.00 8 1,230,000.00 8 1,230,000.00 8 1,230,000.00 

รวม 268 301,379,708.00 269 353,087,008.00 269 329,282,010.00 269 324,287,008.00 
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จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 

โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 42 โครงการ งบประมาณ 15,956,869 บาท 

สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 8 1,063,000.00 

การวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการทองเที่ยว 3 125,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 21 11,608,869.00 

การจัดระเบยีบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 7 290,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 2,870,000.00 

การอนุรักษศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น - - 

รวม 42 15,956,869.00 

 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรอื มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟา 

สาธารณะสองสวางในเขตพื้นที่ 

หมูท่ี 1 บานปากคลอง 

 150,000.00 เพื่อปองกันอันตรายตอ ชีวิตและ

ทรัพยสินของ ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสองสวาง ระยะทาง 

1,000 เมตร (รายละเอียดตามแบบ กฟภ. 

จ.ระนอง กําหนด) 

2. การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซอมแซม 

สะพานทางเดินเทาคอนกรตี 

เสริมเหล็กภายในพื้นที่ หมูท่ี 4 

บานเกาะสินไห 

 210,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวก แก

ประชาชนในการเดิน ทางสัญจร

ไปมา 

ปรับปรุงซอมแซมสะพานทางเดิน เทาคสล. 

ขนาดกวาง 1.80 เมตร หนา 0.10 เมตร 

พรอมติดตั้งปาย โครงการ ตามแบบทต.

ปากน้ํา ทาเรือกําหนด 

3. การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการซอมแซมทางเดินเทา 

หมูท่ี 6 บานเกาะเหลา 

 200,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวก แก

ประชาชนในการเดิน ทางสัญจร

ไปมา 

ซอมแซมทางเดินเทา ขนาดความ กวาง 

1.80 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบทต.

ปากน้ําทาเรือกําหนด 

4. การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งปายจราจร 

สัญญาณไฟจราจรและปาย 

บอกซอยในเขตเทศบาลฯ 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีความ 

ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งปายจราจรและสัญญาณไฟ จราจร ไฟ

กระพรบิ กระจกโคงใน ปายบอกซอย ในเขต

พื้นที่เทศบาล ตําบลปากน้ําทาเรือ 

5. การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการอุดหนุนผังเมอืง 

จังหวัดระนอง 

 40,000.00 เพื่อใหมีการวางจัดทํา ผังเมือง ที่

เปนรูปธรรม เพื่อใชในการพัฒนา 

ทองถ่ินตอไป 

สนับสนุนการดําเนินการวางจัดทํา ผังเมือง

ของ ทต.ปากน้ําทาเรือ และผังเมอืงรวมเมือง

ระนอง 

6. การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตประปา 

หมูบาน บรเิวณหมูท่ี 3 บานหิน

ชาง 

 225,000.00 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มี น้ํา

สําหรับใชอุปโภค บรโิภคและ

การเกษตร อยางทั่วถงึและ

เพียงพอ ตลอดป 

ขยายเขตประปาหมูบาน ระยะทาง ยาวรวม 

1,317 เมตร ตามแบบทต.ปากน้ําทาเรือ

กําหนด 

7. การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซอมแซม 

ระบบประปาหมูบานพอตา หิน

ชาง หมูท่ี 3 บานหินชาง 

 100,000.00 น้ําสําหรับใชอุปโภค บรโิภคและ

การเกษตร อยางทั่วถงึและ

เพียงพอ ตลอดป 

เปลี่ยนถังเก็บน้ําจํานวน 4 ลูก ปรับปรุง

ระบบไฟฟา ทาสีโครงเหล็ก หอถังสูง พรอม

ติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ตาม

แบบทต.ปากน้ํา ทาเรือกําหนด 

 



 - ๑๑  -

8. การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการกอสรางลาน 

คอนกรตีเสริมเหล็ก

บริเวณ เทศบาลตําบล

ปากน้ําทาเรือ หมูท 5 

บานเขานางหงส 

 118,000.00 เเพื่อใหมีสถานที่สําหรับ ลางทํา

ความสะอาดรถ ของเทศบาลเพื่อ

อํานวย ความสะดวกในการบริการ 

ประชาชน 

กอสรางลานคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดกวาง

4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา0.15 

เมตร ตาม แบบทต.ปากน้ําทาเรือกําหนด 

9. การวางแผน การ

สงเสริมการลงทุน

พาณิชกรรมและการ

ทองเที่ยว 

โครงการอบรมใหความรู

เก่ียวกับ การพึ่งพาตนเอง

ตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง ในเขต

เทศบาล ตําบลปากน้ํา

ทาเรอื 

 40,000.00 เพื่อใหประชาชนมีความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับการ พึ่งพาตนเองตาม

หลัก ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

อบรมใหความรูตามหลักปรัชญา เศรษฐกจิ

พอเพียง และเดินทาง ไปศึกษาดูงาน ปละ 1 

ครัง้ 

10. การวางแผน การ

สงเสริมการลงทุน

พาณิชกรรมและการ

ทองเที่ยว 

โครงการจัดตลาดนัด

ชายแดน เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว 

 20,000.00 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ในจังหวัด

ระนอง 

ดําเนินการจัดตลาดนัดปละ 2 ครัง้ 

11. การวางแผน การ

สงเสริมการลงทุน

พาณิชกรรมและการ

ทองเที่ยว 

โครงการอุดหนุน

สํานักงาน จังหวัดระนอง 

 65,000.00 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ในจังหวัด

ระนอง 

ดําเนินการอุดหนุนปละ ๑ ครัง้ เพื่อดําเนิน

โครงการอาบน้ําแร แลระนอง 

12. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการจัดทําเวที

ประชาคมเพื่อ การจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล และ

การจัดทําแผนชุมชน 

 30,000.00 เพื่อรับฟงสภาพปญหาของ 

ประชาชนในทองถิ่นและให เกิดการ

รวมคิด รวมทําเพื่อ จะไดนําปญหา

มาแกไขและ ตอบสนองความ

ตองการของ ประชาชนไดตรง

เปาหมาย 

ดําเนินการจัดประชาคมตามปญหา และ

ความตองการของประชาชน หรือปละ 1 

ครัง้ 

13. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการปรับปรงุแผนที่

ภาษีและ ทะเบยีน

ทรัพยสิน 

 80,000.00 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ 

ทะเบียนทรัพยสิน 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ -ฝกอบรมเจาหนาที่ -

ปรับปรุงขอมูลเปนประจําทุกป 

14. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินงาน ศูนยรวม

ขอมูลขาวสารอําเภอ 

เมืองระนอง 

 18,000.00 เพื่อสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

จัดจางผูปฏิบัติงานในศูนยรวม ขาวสาร

จัดซื้อจัดจาง จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑที่จําเปนใน

การปฏิบัติ ภารกิจ และอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

ดําเนินการปละ 1 ครัง้ 

5. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการการเลือกตั้งของ 

อปท. และสส./สว. 

 20,000.00 เพื่อใหมีคาใชจายสําหรับ การเลือ

ตั้งของอปท. และ สส./สว. ตามที่

คณะกรรมการ การเลือกตั้งกําหนด 

ดําเนินการตั้งงบประมาณเพื่อเปน คาใชจาย

สําหรับการเลือกตั้งตาม ที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งกําหนด 

16. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ 

ปฏบิัติหนาที่ผูบริหาร

,สมาชิก สภาฯและ

เจาหนาที่ของเทศบาล 

เขารับการฝกอบรมดาน

ตางๆ 

 60,000.00 เพื่อสงเสริมพัฒนาการ ทํางานของ

ผูบรหิาร,สมาชิก สภาฯและ

เจาหนาที่ของ เทศบาล 

เขาอบรมอยางนอยปละ 1 ครัง้ และเดินทาง

ไปศึกษาดูงาน 

17. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการอุดหนุนวัสดุ

อาหารเสริม (นม) สําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ

โรงเรียนในเขต ทต.

ปากน้ําทาเรือ 

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

1,892,469.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็ก ภายในศูนย

เด็กเล็กเขต ทต.ปากน้ําทาเรือ มี

สุขภาพ อนามัยที่สมบรูณแข็งแรง 

ดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) มอบ

ใหกับศูนยเด็กเล็กและโรงเรียน ภายในเขต 

ทต.ปากน้ําทาเรือ ปละครัง้(ตามจํานวน

นักเรียนและ เด็กนักเรียน หรือตามที่ระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด) 

 

 

 



 - ๑๒  -

18. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการอาหารกลางวัน

สําหรับ ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล ปากน้ํา

ทาเรอื บานหินชาง หมูที่ 

๓ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

บานเกาะสินไห หมูท่ี ๔ 

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

352,800.00 จํานวนเด็ก ท่ีไดรับการ อุดหนุน ดําเนินการจัดหาอาหารกลางวัน มอบใหกับ

ศูนยเด็กเล็กและโรงเรยีน ภายในเขต ทต.

ปากน้ําทาเรือ ปละครั้ง(ตามจํานวนนักเรียน

และ เด็กนักเรียน หรือตามที่ระเบยีบ 

กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด) 

19. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครการสนับสนุนคาใชจาย

ในการ จัดการศึกษาใน

สถานศึกษา สังกัด

เทศบาลตําบลปากน้ํา

ทาเรอื 

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

212,500.00 เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน 

การศึกษาใหกับเด็กเล็ก ภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน จางตาม

ภารกิจ ตําแหนงผูชวย ครูผูดูแลเด็ก และ

พนักงานจาง ท่ัวไป ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก -

สนับสนุนเปนคาวัสด,ุสื่อการ เรยีนการสอน

,อุปกรณพัฒนาการเรียนรูตางๆ ครุภัณฑที่

จําเปนฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ป

ละครัง้ 

20. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการรณรงคปองกัน 

โรคพิษสุนัขบา 

 20,000.00 เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบา และ

เพื่อสุขอนามัยที่ดี ของประชาชน 

จัดโครงการอยางนอยปละ 1 ครัง้ 

21. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการจางนักเรยีน

นักศึกษา ปฏบิัติงาน

ในชวงปดภาคเรียน และ

วันหยุด 

 30,000.00 เพื่อสรางรายไดใหกับ นักเรียน 

นักศึกษาและลด รายจาย

ผูปกครอง 

ใหนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน ในชวงปด

ภาคเรียนและวันหยุด 

22. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการชุมชนอุนใจ ได

ลูกหลาน กลับคืน 

 100,000.00 เพือ่ปองกันและแกไขปญหา ยา

เสพติด สรางการมีสวนรวม ใน

การปองกันและแกไข ปญหายา

เสพติด 

จัดอบรมและเขาคายเด็ก เยาวชน 

ประชาชน ปละ 1 ครัง้ 

23. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการสงเสริมการออก 

กําลังกาย เชน เตนแอโร

บิค 

 120,000.00 เพื่อสงเสริมใหประชาชนได ออก

ไดกําลัง 

จางเหมาผูนําออกกําลังกายแบบ แอรโรบิค 

24. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการสงเสริม 

สนับสนุน การแขงขันกีฬา 

 40,000.00 เพื่อสงเสริม สนับสนุนให 

ประชาชนในทองถิ่นไดแขงขัน กฬีา

เพื่อความสามัคคีใชเวลา วางให

เปนประโยชนไมยุง เก่ียวยาเสพติด 

สงประชาชนในทองถิ่นเขารวมการ แขงขัน

กฬีาตางๆ ที่ดําเนินการจัด การแขงขันโดย

หนวยงานภายนอก 

25. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการจัดซื้ออุปกรณ

กฬีา 

 50,000.00 เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณ กีฬาไว

เลนกีฬาออกกําลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณกีฬาตามความ ตองการของ

ประชาชนปละครัง้ 

26. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการสงเคราะหเบ้ียยัง

ชพี ผูพิการ 

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

595,200.00 เพื่อจัดสวัสดิการใหแก ผูพิการ สงเคราะหเบ้ียยังชพี 800.-/เดือน/คน 

27. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการสงเคราะหเบ้ียยัง

ชพี ผูปวยเอดส 

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

42,000.00 เพื่อจัดสวัสดิการใหแก ผูปวย

เอดส 

สงเคราะหเบ้ียยังชพี ๕๐๐.-บาท/เดือน/คน 

28. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการสงเคราะหเบ้ียยัง

ชพี ผูสูงอายุ 

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

4,028,400.00 เพื่อจัดสสวัสดิการใหแก ผูสูงอาย ุ สงเคราะหเบ้ียงยังชพีผูสูงอายุ รายเดือน 

29. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการเงินสมทบ

หลักประกัน สุขภาพ 

(สปสช.) 

 130,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ ท่ีดี

ยิ่งขึ้น 

จัดฝกอบรมสําหรับสรางความ ตระหนักให

ประชาชนในพื้นที่ให หันมาดูแลการรักษา

สุขภาพ 

30. การพัฒนาคุณภาพชวีิต โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวัน สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและ 

โรงเรียนในเขต ทต.ปากน้ํา

ทาเรอื 

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

3,600,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็ก ภายในศูนย

เด็กเล็กและเด็ก นักเรียนภายใน

โรงเขต ทต.ปากน้ําทาเรือไดรับ 

อาหารกลางวันที่ถูกหลัก อนามัย 

ดําเนินการจัดหาอาหารกลางวัน มอบใหกับ

ศูนยเด็กเล็กและโรงเรยีน ภายในเขต ทต.

ปากน้ําทาเรือ ปละครัง้(ตามจํานวนนักเรียน

และ เด็กนักเรียน หรือตามที่ระเบยีบ 

กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด) 
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31. การพัฒนาคุณภาพ

ชวีิต 

โครงการพัฒนางาน

สาธารณสุข มูลฐาน (อสม.) 

 37,500.00 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ขอ

งอสม.จํานวน ๕ หมูบาน ในเขต 

ทต.ปากน้ําทาเรือ 

ดําเนินการสนับสนุนคาใชจายใน การ

ดําเนินงานของ อสม. จํานวน ๕ หมูบาน 

32. การพัฒนาคุณภาพ

ชวีิต 

โครงการปรับปรุงซอมแซม 

หองน้ําเทศบาลตําบลปากน้ํา 

ทาเรอื หมูที่ 5 บานปาก

คลอง 

 150,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวก แก

ประชาชนที่มาใชบริการ 

ปรับปรุงงซอมแซมฝาเพดาน กระเบือ้งติด

ผนัง กระเบือ้งพื้น เชงิชาย ทาสี สุขภัณฑ 

ตามแบบ ทต.ปากน้ําทาเรือกําหนด 

33. การจัดระเบียบชุมชน

สังคมและการรักษา

ความสงบเรยีบรอย 

โครงการอบรม/ทบทวน 

สมาชิก อปพร. 

 40,000.00 เพื่อใหสมาชิก อปพร. มีความ

พรอมในการ ปฏบิัติงาน 

ฝกอบรม/ ทบทวน ปละ 1 ครัง้ 

34. การจัดระเบียบชุมชน

สังคมและการรักษา

ความสงบเรยีบรอย 

โครงการขับขี่ปลอดภัยชวง 

เทศกาลวันหยุดราชการ 

 20,000.00 เพื่อการบริการประชาชน ในการ

ปองกันอุบัติเหตุของ ประชาชนใน

การขับขี่ในชวง วันหยุดราชการ 

ดําเนินการจัดทําแผนปาย แผนพับ 

ประชาสัมพันธและสนับสนุน หนวยงาน

บริการประชาชนที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่และ

ฝกอบรม ใหความรู ฯลฯ 

35. การจัดระเบียบชุมชน

สังคมและการรักษา

ความสงบเรยีบรอย 

โครงการฝกอบรมสมาชกิ

หนวย กูชีพกูภัยตามโครงการ

หนึ่ง ตําบลหนึ่งทีมกูภัย 

(OTOS) 

 40,000.00 เพื่อใหมีสมาชกิที่มีความรู ในการ

กูชพี กูภัย 

ฝกอบรมสมาชกิหนวยกูชพีกูภัย ปละครัง้ 

36. การจัดระเบียบชุมชน

สังคมและการรักษา

ความสงบเรยีบรอย 

โครงการแกไขปญหาความ 

เดือนรอนของประชาชนที่เกิด

จาก สาธารณภัย 

 100,000.00 เพื่อแกไขปญหาความเดือด รอน

ของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณ

ภัยอยางรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 

ดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่ เพื่อเตรยีม

ความพรอมและ ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ 

ความเดือดรอน 

37. การจัดระเบียบชุมชน

สังคมและการรักษา

ความสงบเรยีบรอย 

โครงการอุดหนุนสถานีตํารวจ 

ภูธรปากน้ํา 

 20,000.00 เพื่อสรางอาสาจราจรประจํา 

ทองถ่ินและสรางจิตสํานึกให ผูขับ

ขี่รูจักเคารพกฎจราจร และลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

ฝกอบรมผูทําหนาที่อาสาจราจร ปละ ๑ 

ครัง้ 

38. การจัดระเบียบชุมชน

สังคมและการรักษา

ความสงบเรยีบรอย 

โครงการอุดหนุนสถานีตํารวจ 

ภูธรปากน้ํา 

 20,000.00 เพื่อใหเยาวชนเขามามีสวน รวมใน

กจิกรรมการลด อุบัติเหตุและ

ปลูกฝงจติ สํานึกที่ดีตอการใชรถ 

ใชถนนของเยาวชน 

ฝกอบรมลูกเสือ-ยุวจราจร ปละ ๑ ครัง้ 

39. การจัดระเบียบชุมชน

สังคมและการรักษา

ความสงบเรยีบรอย 

โครงการอุดหนุนศูนย

อํานวยการ พลังแผนดินเพื่อ

เอาชนะยาเสพติด ระดับ

จังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมูบาน 

 50,000.00 เพื่อปองกันและแกไขปญหา ยา

เสพติด สรางการมีสวนรวม ใน

การปองกันและแกไข ปญหายา

เสพติด 

ตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย ฯ ระดับตางๆป

ละครัง้ 

40. การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการบรหิารจัดการขยะ  2,800,000.00 เพื่อใหมีระบบการจัดการ กับขยะ

มูลฝอยที่มี ประสิทธิภาพ 

- จางเหมาหนวยงานที่มีความ พรอมเขา

ดําเนินการ - จัดซื้อท่ีดินหรือเชาที่ดิน, จาง

เหมาฝงกลบ ฯลฯ 

41. การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการ Big Cleanning Day  40,000.00 เพื่อเปนการรณรงคสรางจิต 

สํานึกในรักษาความสะอาด ใหกับ

ประชาชน 

ดําเนินการเดือนละ 1 ครัง้ 

42. การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการ "รักน้ํา รักปา รักษา

แผนดิน" 

 30,000.00 เพื่อสรางจิตสํานึกของประชาชน

ในการรักษาสิ่งแวดลอม และ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

จัดกิจกรรมปลูกตนไม ปรับปรุงบํารุงรักษา

แหลงน้ํา กอสราง จัดหาภาชนะเก็บกักน้ํา 

ฯลฯ ดําเนินการอยางนอยปละ 1 ครัง้ 
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ฉ. การใชจายงบประมาณ 

         เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ

งบประมาณ โดยไดมกีารกอหนีผู้กพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 16 โครงการ จํานวนเงิน 6,370,659 บาท 

มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 16 โครงการ จํานวนเงิน 3,903,888 ลานบาท สามารถจําแนกตาม

ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

การวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการทองเที่ยว 1 65,000.00 1 65,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 13 3,665,658.00 13 3,432,822.80 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 2,640,000.00 2 1,119,360.00 

รวม 16 6,370,658.80 16 3,903,888.00 

 

ผลการติดตามและประเมนิผลจากคณะกรรมการฯ ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. โครงการตาม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป จํานวน 269 โครงการ  

2. โครงการที่ดําเนินการตามเทศบัญญัติจํานวน 42 โครงการ  

3. โครงการที่ดําเนินการโดยจายขาดเงินสะสม จาํนวน - โครงการ  

4. โครงการที่ดําเนินการโดยไดรับเงินอดุหนนุ 5 โครงการ 

4. โครงการที่ดําเนินการ จาํนวน 16 โครงการ (จํานวนโครงการทั้งหมดในป 2561 จํานวน 268 โครงการ)      

คดิเปนรอยละ 5.97 

5. โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 252 โครงการ (จํานวนโครงการทั้งหมดในป 2561 จํานวน 268 โครงการ)  

คดิเปนรอยละ 94.03 
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ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. การมีสวนรวมของประชาชนในการประชาคม ยังมีนอยไมสามารถสะทอนปญหา ความตองการของ คนสวน

ใหญได  

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ. 2561 – 2564) มีจํานวนมาก ซึ่งไมสามารถ 

ดําเนินการไดถึงคร่ึงของโครงการ/กิจกรรม  

3. ผูเขารวมประชาคมยังไมเขาใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ยังมี

การเสนอโครงการที่ยังไมมีความจําเปนเรงดวนเทาที่ควร ทําใหโครงการที่ถูกเสนอมามีจํานวนมากกวา 

งบประมาณในการดําเนินการ  

4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอกับการพัฒนาและทันตอความตองการของ

ประชาชน จึงทําใหประชาชนรูสึกวาการพัฒนาหรอืแกไขปญหาเปนไปอยางลาชา  

5. การประชาสัมพันธขาวสารยังไมทั่วถึง ประชาชนไมไดรับทราบขอมูลขาวสาร นอกจากผูที่เกี่ยวของที่ไป

ประชุม ซึ่งก็ไมนําขอมูลมาแจงใหกับประชาชนไดทราบ  

 

ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ  

1. เทศบาลควรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรูและเขาใจ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของคนในทองถิ่นเพื่อ สราง

ความเขมแข็งใหกับทองถิ่น  

2. ควรจัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมในการรักษาสาธารณสมบัติ และการปฏิบัติตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัติ เพื่อใหเกดิความสงบเรียบรอยของบานเมือง  

3. จัดใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบกอนและหลัง จัดทําโครงการกจิกรรมใหทั่วถึงทุก หมูบาน  

4. สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการเขามามีสวนรวมและเสนอปญหา ความตองการ อยางแทจริง

ของหมูบานในการจัดนําปญหาและความตองการบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

5. สรางความเขาใจใหกับผูรวมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับงบประมาณ          

ทีเ่ทศบาลไดรับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของเทศบาล ที่จะดําเนินการ

จะทําใหการบรหิารนั้นเกิดความลมเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลนั่นเอง  

    คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินโครงการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอทองถิ่น

อยางแทจริงอยูที่การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและการรวมมือกันของทุกภาคสวน ในการรวมกันคิด 

รวมกันทํา รวมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาลเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการมีสวนรวมดังกลาว และการ 

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางราชการควรใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบอยางทั่วถึง เพื่อ 

ประโยชนสุขของประชาชนและความเจรญิกาวหนาของทองถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตอไป 

 

 

 

 

 



 - ๑๖  -

 

แบบที่  ๓  แบบประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร 
 

คําชี้แจง :  แบบที่ ๓ เปนประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนนิงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ ๑ ครั้ง หลังจาก

สิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนที่  ๑  ขอมูลทั่วไป 

 ๑.ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ 

 ๒.วัน/เดือน/ปที่รายงาน       เมษายน  ๒๕61 

สวนที่  ๒  ยุทธศาสตรและโครงการในป  ๒๕61 

 ๓.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 

ที่ไดปฏิบัติ 

๑. การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน 128 0 

2. การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พานิชยกรรม

และการทองเที่ยว 
13 1 

3. การพัฒนาคุณภาพชวีิต 67 13 

4. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบรอย 
38 0 

๕. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
14 2 

๖. การอนุรักษศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา 

และภูมิปญญาทองถิ่น 
8 0 

รวม 268 16 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 - ๑๗  -

 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61 

ยุทธศาสตรที่  ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

ลําดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1 - - 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น - 

 

 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61 

ยุทธศาสตรที่  2  การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ลําดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1 อุดหนุนสาํนักงานจังหวัดระนอง เพื่อดําเนินโครงการอาบน้าํแร       

แลระนอง ประจาํป ๒๕61 

 

65,000.- 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 65,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๑๘  -

 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวติ 

 

ลําดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1 โครงการจัดทําเวทีประชาคมเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและ

การจัดทําแผนชุมชน 

9,500.- 

2 โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน 17,400.- 

3 โครงการสนับสนุนการดาํเนินงานศนูยรวมขอมลูขาวสารอําเภอเมือง

ระนอง 

18,000.- 

4 สนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา  212,500.- 

5 โครงการอุดหนุนวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรยีนในเขตเทศบาลตาํบลปากน้ําทาเรือ 

801,811.80.- 

6 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 58,682.- 

7 โครงการสนับสนุนเบีย้ยังชีพผูสูงอาย ุ 1,969,700.- 

8 โครงการสนับสนุนเบีย้ยังชีพคนพิการ 230,400.- 

9 โครงการสนับสนุนคาเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส 12,000.- 

10 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ประจาํป 2561 13,545.- 

11 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 28,056.- 

12 โครงการสงเสริมสนับสนุน การแขงขันกีฬา 11,256.- 

13 โครงการจัดซือ้อุปกรณกีฬา 49,972.- 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,432,822.80 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๑๙  -
 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61 

ยุทธศาสตรที่  4 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย  

 

ลําดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1 - - 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น - 

 

 

 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61 

ยุทธศาสตรที่  ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
 

ลําดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

๑ 

 

โครงการบริหารจัดการขยะ 2,630,400.- 

2 โครงการ Big Cleaning Day 9,600.- 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,640,000.- 

 

 

 

 

 



 - ๒๐  -
 

 

 

 

 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61 

ยุทธศาสตรที ่ ๖  การอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ศาสนา  และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ลําดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1 

 

- 

 

- 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น - 

 

สรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ 

ลําดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการจัดซือ้วัสดุอุปกรณครุภัณฑที่ไดมาตรฐานในสํานักงาน 

สํานักปลดั 

- เกาอี้ทํางาน 

- โตะทาํงาน 

- ตูเก็บเอกสาร 

กองชาง 

- เกาอี้ทํางาน 

- เคร่ืองสูบน้ํา 

 

 

3,960.- 

8,000.- 

7,400.- 

 

3,800.- 

36,999.53 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,159.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๒๑  -

สวนท่ี4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล  

4.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
    การติดตามและประเมินผลโครงการ เปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองมีองคกรที่ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา โดย

เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือไดมีคําสั่ง ที่ 596/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ  ประกอบดวย 

   ๑. นายวุฒิพงษ  นาวาลอย สมาชกิสภาเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ          กรรมการ 

   ๒. นางฮาก ี ไชยสนิ  สมาชกิสภาเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ          กรรมการ 

   ๓. นายธนบูรณ  ยิ้มสวัสดิ ์ สมาชกิสภาเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ          กรรมการ 

  ๔. นายเยฟ  นาบสนั่น  ผูแทนประชาคมตําบล         กรรมการ 

   ๕. นายขจร  โมออน  ผูแทนประชาคมตําบล         กรรมการ 

   ๖. เกษตรอาํเภอเมอืงระนองหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ      กรรมการ 

   ๗. พัฒนาการอาํเภอเมืองระนองหรอืผูที่ไดรับมอบหมาย  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ      กรรมการ 

๘  นางสาวโศภิษฐ  ลักษณะ              หัวหนาสาํนักปลดั        กรรมการ 

   ๙. นายนภดล เปลี่ยนศิร ิ   ผูอํานวยการกองชาง         กรรมการ 

   ๑๐. นายฮาบ  ไชยสนิ  ผูทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 

   ๑๑. นายสมควร  ชมพูชนะ ผูทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่  มีอํานาจหนาที ่ ดังนี ้

(๑)  กําหนดแนวทาง  วธิีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดมาจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ ผูบริหารทองถิ่นเพื่อให

ผูบรหิารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วถึงกันอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(๔)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏบิัติงานตามที่เห็นสมควร 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

     จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปนั้นคือ การประเมินวามีการนําแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ปป  ไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และผลเปนอยางใดเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ปได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชสมมติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปฉบับ     

ตอไปได ดังนี้ การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในภาพรวมได จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละ

แนวทางการ พัฒนากอน เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จของแตละโครงการซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปใน 

แนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในขั้นตนองคกร         

ปกครองสวนทองถิ่นจะตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหไดขอมูลที่เปนจริง อันจะนํามาสูบทสรุปที ่    

ไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 



 - ๒๒  -

 

หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  

    รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน 

นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป และเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ ให

นายกเทศมนตรีรายงาน และแถลงการณปฏิบัติงานตามนโยบายตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๒๓  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 - ๒๔  -
 

 

 

คําชี้แจง :  แบบที่  ๓  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอการดําเนินงานขององคการปกครอง

สวนทองถิ่นในภาพรวมโดยกําหนดใหมกีารเก็บขอมูลปละ ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนที่   ๑  ขอมูลทั่วไป 

๑.  เพศ  (   )  ชาย   (   )  หญิง 

๒.  อายุ (   )  ต่ํากวา  ๒๐  ป  (   )  ๒๐-๓๐ ป (   )  ๓๑-๔๐  ป 

  (   )  ๔๑-๕๐  ป    (   )  ๕๑-๖๐  ป  (   )  มากกวา  ๖๐  ป 

๓.  การศึกษา       (   )  ประถมศกึษา   (   )  มัธยมศกึษาหรือเทียบเทา  

        (   )  อนุปริญญา หรือเทียบเทา   (   )  ปริญญาตรี 

        (   )  สูงกวาปริญญาตร ี  (   )  อื่น ๆ  

๔.  อาชพีหลัก     (   )  รับราชการ (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ      (   )  คาขาย-ธุรกิจสวนตัว 

     (   )  รับจาง           (   )  นักเรียน นักศึกษา      (   )  เกษตรกร 

                       (   )  อื่น ๆ ระบุ .................................................................... 

สวนที่  ๒  ความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๕. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจ

มาก 

(๑๐ ) 

พอใจ 

(๗) 

พอใจ

นอย 

(๔) 

๑)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

๒)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    

๓)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ/กิจกรรม    

๔)  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    

๕)  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖)  การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด    

๗)  ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหา    

๘)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
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แบบที่  ๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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๖.  หากใหทานประเมนิความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรอืในการพัฒนา  

โดยใหคะแนนเต็ม ๑๐  ทานจะใหคะแนนเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรอืเทาใด 

๖.๑   ยุทธศาสตรที่  ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

ความพึงพอใจ พอใจ

มาก 

(10 ) 

พอใจ 

(7) 

พอใจ

นอย 

(4) 

๑)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

๒)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    

๓)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ/กิจกรรม    

๔)  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน 

ทราบ 

   

๕)  มีเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖)  การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    

๗)  ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ 

ประชาชนในทองถิ่น 

   

๘)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖.๒   ยุทธศาสตรที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวติ 

ความพึงพอใจ พอใจ

มาก 

(10 ) 

พอใจ 

(7) 

พอใจ

นอย 

(4) 

๑)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

๒)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    

๓)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ/กิจกรรม    

๔)  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน 

ทราบ 

   

๕)  มีเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖)  การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    

๗)  ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ 

ประชาชนในทองถิ่น 

   

๘)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
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๖.๓   ยุทธศาสตรที่  ๓  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยและสงเสริม

การบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี 

ความพึงพอใจ พอใจ

มาก 

(10 ) 

พอใจ 

(7) 

พอใจ

นอย 

(4) 

๑)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

๒)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 

   

๓)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ/

กิจกรรม 

   

๔)  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน 

ทราบ 

   

๕)  มีเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖)  การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    

๗)  ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ 

ประชาชนในทองถิ่น 

   

๘)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖.๔   ยุทธศาสตรที่  ๔   การวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พานิชยกรรม  และการทองเที่ยว 

ความพึงพอใจ พอใจ

มาก 

(10 ) 

พอใจ 

(7) 

พอใจ

นอย 

(4) 

๑)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

๒)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    

๓)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ/กิจกรรม    

๔)  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน 

ทราบ 

   

๕)  มีเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖)  การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    

๗)  ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ 

ประชาชนในทองถิ่น 

   

๘)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

 

๖.๕   ยุทธศาสตรที่  ๕   การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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ความพึงพอใจ พอใจ

มาก 

(10 ) 

พอใจ 

(7) 

พอใจ

นอย 

(4) 

๑)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

๒)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 

   

๓)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ/

กิจกรรม 

   

๔)  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน 

ทราบ 

   

๕)  มีเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖)  การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    

๗)  ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ 

ประชาชนในทองถิ่น 

   

๘)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖.๖  ยุทธศาสตรที่  ๖   การอนุรักษศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ศาสนา  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ความพึงพอใจ พอใจ

มาก 

(10 ) 

พอใจ 

(7) 

พอใจ

นอย 

(4) 

๑)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

๒)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 

   

๓)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ/

กิจกรรม 

   

๔)  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน 

ทราบ 

   

๕)  มีเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖)  การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    

๗)  ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ 

ประชาชนในทองถิ่น 

   

๘)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

 


