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บทน า 

 
      ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงาน
เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา
ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่าง
แท้จริง  เทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การ
บริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึง
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ  เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่าน
มาอีกด้วย 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา 287 วรรค  3  
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท า
งบประมาณ  การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสี่ปีและแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และ
ทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้อง
มีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุ เป้าหมาย
หรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มา
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (M0nitoring) หมายถึง  กิจกรรมที่ท าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นใน
ภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายและเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้
ล่วงหน้า  ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข 
  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมา
ระยะหนึ่ง  เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น  เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่
การทบทวน 
 
 
 
  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึง
ผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  2.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
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  2.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ   
และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
  2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพฒันาปีต่อไป 
 

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 
  3.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้
ด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงานประจ าปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้
ตามที่ก าหนดไว้  
  3.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
        3.2.1  การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในการด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ 
         3.2.2  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณา
จากความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้
รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา สิ้นสุดงวดไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพื่อ
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
ของเทศบาลต าบลปากน้ าทา่เรือ 

 
แผนภาพท่ี 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

               
                                                                                วิเคราะห์สถานการณ์   
 
     
            การวางแผน       วิสัยทัศน์    พันธกิจ     เป้าประสงค์   กลยุทธ์           
 
 
 
    การน าแผนไปสู่การปฏบิัติ                    แผนปฏิบัติการ 
 
 
    

      ควบคุมและประเมนิผล                ติดตามและประเมินผล 
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    จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร
เชิงกลยุทธ์กล่าวคือ  หลังจากที่ได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 
  ส าหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561- 2564)  ของ 
เทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ  เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็น
เวลา6 เดือน (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ทั้งนี้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และ     ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ที่ได้ระบุในหมวดที่  6 (การติดตามประเมินผล ข้อ 
28 - 29)     ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
จะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 

 
 
 

แผนภาพท่ี 2 ข้ันตอนการตดิตามและประเมินผล 
 
 
      การวางแผนพัฒนา                   ส่วนราชการด าเนินการประเมิน
ตนเอง 
                                                                                            ตามแบบประเมิน 
 
 
                                        ทบทวนปรับปรุง                 รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูก
ต้อง 
                                             แก้ไข                              ประมวลผลข้อมูลและจดัท า
สรุป 

                         รายงานผลการติดตามฯ 
 
 
                         เสนอคณะกรรมการติดตามและ 
   การน าแผนไปสู่การปฏิบตัิ                      ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ  

            พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
 

                  รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ 
                คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิน่ 
              สภาเทศบาลฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
                            - ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่นอ้ยกว่า 30 วัน 

                         - เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของ 
                           เทศบาลฯ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 
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                        - แจง้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
******************************************* 

              ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายใน     สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี              
            ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ จึงขอประกาศผล
การด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 
2561) มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลปากน้ า
ท่าเรือ ดังนี ้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ  
    "เป็นเทศบาลที่พร้อมด้วยสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ก้าวสู่การเป็นเมืองการค้าและการท่องเที่ยว
ชายแดน" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ  
    1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน  
    2. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน  
    3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม  
    4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    5. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  
    6. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ การวางแผนพัฒนา การ
ตรวจสอบ เพื่อให้ความโปร่งใสในการบริหารและปกครอง  
    7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อการ
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
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  ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง  4  ป ี( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ  ในช่วงสี่ปี ตามวิสัยทัศน์     
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา ไว้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  มี ๓ แนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 
   ๑.  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบ  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้มี
มาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกันทั่วถึงทุกต าบล 
 ๒.  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
 ๓.  การจัดวางผังเมือง  และการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว   
มี  3  แนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 
  ๑. การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน  และ
มุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
  ๒.  การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  3.  การพัฒนาศักยภาพด้านการค้า  การลงทุน  การขนส่งชายแดน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  มี  ๓  แนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 

  ๑.  การส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน 
   ๒. การพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓.  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริม
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มี  ๓  แนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 

๑. การส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  และศักยภาพของผู้น า
ชุมชน 
  ๒.  การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และก าหนดมาตรการใน
การลดเหตุร้าย 
 ๓.  การเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี  2 แนวทางการ
พัฒนา  ดังน้ี 

๑. การคุ้มครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 

๒. การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มี   3  แนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 
๑. การส่งเสริม  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่แก่คนใน

ท้องถิ่น  หรือต่อยอดความคิด 
๒. ส่งเสริมสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์/ บ ารุง ศาสนาสถาน 

ง. การวางแผน 
              เทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป  
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แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง :  แบบที่  ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว    
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ  

ประเด็นการประเมิน มกีารด าเนินงาน ไม่มีการด าเนนิงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
๗.  มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคัญของทอ้งถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

 
 

๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่   
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สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 
๑๑.มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักกรพัฒนาท้องถิน่ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 

 
 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน) 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่  ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์  ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑ 
ส่วนท่ี  ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ 
๒.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่   
 (๑)  ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)  (๒)  ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม) 
 (๓)  ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)  (๔)  ไตรมาสที่ ๔  (กรกฎาคม-กันยายน) 
ส่วนท่ี  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - พ.ศ. ๒๕64) 
 เทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่        
30 พฤศจิกายน 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

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

การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิช
กรรมและการท่องเที่ยว 

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

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

การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

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

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

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. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 42 โครงการ งบประมาณ 15,956,869 บาท 
สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 8 1,063,000.00 

การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 3 125,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 21 11,608,869.00 

การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 7 290,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 2,870,000.00 

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน - - 

รวม 42 15,956,869.00 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ มีดงันี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะส่องสว่างในเขตพ้ืนที่ 
หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง 

 150,000.00 เพ่ือป้องกันอันตรายต่อ ชีวิต
และทรัพย์สินของ ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง 
ระยะทาง 1,000 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ กฟภ. จ.ระนอง ก าหนด) 

2. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
สะพานทางเดินเท้าคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 
บ้านเกาะสินไห 

 210,000.00 เพ่ืออ านวยความสะดวก แก่
ประชาชนในการเดิน ทางสัญจร
ไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดิน เท้าคสล. 
ขนาดกว้าง 1.80 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ตามแบบทต.
ปากน้ า ท่าเรือก าหนด 

3. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า 
หมู่ที่ 6 บ้านเกาะเหลา 

 200,000.00 เพ่ืออ านวยความสะดวก แก่
ประชาชนในการเดิน ทางสัญจร
ไปมา 

ซ่อมแซมทางเดินเท้า ขนาดความ กว้าง 
1.80 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบทต.
ปากน้ าท่าเรือก าหนด 

4. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งป้ายจราจร 
สัญญาณไฟจราจรและป้าย 
บอกซอยในเขตเทศบาลฯ 

 20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งป้ายจราจรและสัญญาณไฟ จราจร ไฟ
กระพริบ กระจกโค้งใน ป้ายบอกซอย ในเขต
พ้ืนที่เทศบาล ต าบลปากน้ าท่าเรือ 

5. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการอุดหนุนผังเมือง 
จังหวัดระนอง 

 40,000.00 เพ่ือให้มีการวางจัดท า ผังเมือง 
ที่เป็นรูปธรรม เพ่ือใช้ในการ
พัฒนา ท้องถิ่นต่อไป 

สนับสนุนการด าเนินการวางจัดท า ผังเมือง
ของ ทต.ปากน้ าท่าเรือ และผังเมืองรวม
เมืองระนอง 

6. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขตประปา 
หมู่บ้าน บริเวณหมู่ที่ 3 บ้าน
หินช้าง 

 225,000.00 เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่มี น้ า
ส าหรับใช้อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ ตลอดปี 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ยาวรวม 
1,317 เมตร ตามแบบทต.ปากน้ าท่าเรือ
ก าหนด 

7. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ระบบประปาหมู่บ้านพ่อตา หิน
ช้าง หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง 

 100,000.00 น้ าส าหรับใช้อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ ตลอดปี 

เปลี่ยนถังเก็บน้ าจ านวน 4 ลูก ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า ทาสีโครงเหล็ก หอถังสูง พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตาม
แบบทต.ปากน้ า ท่าเรือก าหนด 

 

8. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างลาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณ เทศบาลต าบล
ปากน้ าท่าเรือ หมู่ท่ 5 
บ้านเขานางหงส์ 

 118,000.00 เเพ่ือให้มีสถานที่ส าหรับ ล้างท า
ความสะอาดรถ ของเทศบาลเพ่ือ
อ านวย ความสะดวกในการบริการ 
ประชาชน 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ตาม แบบทต.ปากน้ าท่าเรือ
ก าหนด 

9. การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ การพ่ึงพา
ตนเองตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
เขตเทศบาล ต าบล
ปากน้ าท่าเรือ 

 40,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ พ่ึงพาตนเอง
ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง และเดินทาง ไปศึกษาดูงาน ปีละ 
1 ครั้ง 
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10. การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดตลาดนัด
ชายแดน เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

 20,000.00 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ใน
จังหวัดระนอง 

ด าเนินการจัดตลาดนัดปีละ 2 ครั้ง 

11. การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุน
ส านักงาน จังหวัดระนอง 

 65,000.00 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ใน
จังหวัดระนอง 

ด าเนินการอุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือด าเนิน
โครงการอาบน้ าแร่ แลระนอง 

12. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดท าเวที
ประชาคมเพ่ือ การจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล และ
การจัดท าแผนชุมชน 

 30,000.00 เพ่ือรับฟังสภาพปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่นและให้ เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมท าเพ่ือ จะได้น าปัญหา
มาแก้ไขและ ตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชนได้ตรง
เป้าหมาย 

ด าเนินการจัดประชาคมตามปัญหา และ
ความต้องการของประชาชน หรือปีละ 1 
ครั้ง 

13. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและ ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 80,000.00 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน 

-จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ -ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ -
ปรับปรุงข้อมูลเป็นประจ าทุกปี 

14. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารอ าเภอ 
เมืองระนอง 

 18,000.00 เพ่ือสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดจ้างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์รวม ข่าวสาร
จัดซ้ือจัดจ้าง จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติ ภารกิจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 

5. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการการเลือกตั้ง
ของ อปท. และสส./สว. 

 20,000.00 เพ่ือให้มีค่าใช้จ่ายส าหรับ การเลือ
ตั้งของอปท. และ สส./สว. ตามที่
คณะกรรมการ การเลือกตั้งก าหนด 

ด าเนินการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็น ค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกตั้งตาม ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

16. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
,สมาชิก สภาฯและ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล 
เข้ารับการฝึกอบรมด้าน
ต่างๆ 

 60,000.00 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ ท างานของ
ผู้บริหาร,สมาชิก สภาฯและ
เจ้าหน้าที่ของ เทศบาล 

เข้าอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
เดินทางไปศึกษาดูงาน 

17. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอุดหนุนวัสดุ
อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนในเขต 
ทต.ปากน้ าท่าเรือ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,892,469.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็ก ภายในศูนย์
เด็กเล็กเขต ทต.ปากน้ าท่าเรือ มี
สุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ด าเนินการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) มอบ
ให้กับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน ภายในเขต 
ทต.ปากน้ าท่าเรือ ปีละครั้ง(ตามจ านวน
นักเรียนและ เด็กนักเรียน หรือตามที่
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด) 

 

 

 

18. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล 
ปากน้ าท่าเรือ บ้านหิน
ช้าง หมู่ที่ ๓ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเกาะ
สินไห หมู่ที่ ๔ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

352,800.00 จ านวนเด็ก ที่ได้รับการ อุดหนุน ด าเนินการจัดหาอาหารกลางวัน มอบ
ให้กับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน ภายในเขต 
ทต.ปากน้ าท่าเรือ ปีละครั้ง(ตามจ านวน
นักเรียนและ เด็กนักเรียน หรือตามที่
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด) 

19. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ จัด
การศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลต าบล
ปากน้ าท่าเรือ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

212,500.00 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้าน 
การศึกษาให้กับเด็กเล็ก ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง
ตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก 
และพนักงานจ้าง ทั่วไป ต าแหน่งครูผู้ดูแล
เด็ก -สนับสนุนเป็นค่าวัสดุ,สื่อการ เรียน
การสอน,อุปกรณ์พัฒนาการเรียนรู้ต่างๆ 
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นฯลฯ ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ปีละครั้ง 

20. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการรณรงค์ป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 

 20,000.00 เพ่ือควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และ
เพ่ือสุขอนามัยที่ดี ของประชาชน 

จัดโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

21. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษา ปฏิบัติงาน
ในช่วงปิดภาคเรียน และ
วันหยุด 

 30,000.00 เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ นักเรียน 
นักศึกษาและลด รายจ่าย
ผู้ปกครอง 

ให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน ในช่วงปิด
ภาคเรียนและวันหยุด 

22. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการชุมชนอุ่นใจ ได้
ลูกหลาน กลับคืน 

 100,000.00 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ยา
เสพติด สร้างการมีส่วนร่วม ใน
การป้องกันและแก้ไข ปัญหายา
เสพติด 

จัดอบรมและเข้าค่ายเด็ก เยาวชน 
ประชาชน ปีละ 1 ครั้ง 
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23. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมการออก 
ก าลังกาย เช่น เต้นแอโร
บิค 

 120,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ ออก
ได้ก าลัง 

จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายแบบ แอร์โร
บิค 

24. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน การแข่งขัน
กีฬา 

 40,000.00 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ 
ประชาชนในท้องถิ่นได้แข่งขัน 
กีฬาเพ่ือความสามัคคีใช้เวลา ว่าง
ให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่ง เกี่ยวยา
เสพติด 

ส่งประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมการ แข่งขัน
กีฬาต่างๆ ที่ด าเนินการจัด การแข่งขันโดย
หน่วยงานภายนอก 

25. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
กีฬา 

 50,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีอุปกรณ์ กีฬาไว้
เล่นกีฬาออกก าลังกาย 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาตามความ ต้องการของ
ประชาชนปีละครั้ง 

26. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพ ผู้พิการ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

595,200.00 เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้พิการ สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ 800.-/เดือน/คน 

27. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพ ผู้ป่วยเอดส์ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

42,000.00 เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้ป่วย
เอดส์ 

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ ๕๐๐.-บาท/เดือน/คน 

28. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพ ผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

4,028,400.00 เพ่ือจัดสสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุ สงเคราะห์เบ้ียงยังชีพผู้สูงอายุ รายเดือน 

29. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการเงินสมทบ
หลักประกัน สุขภาพ 
(สปสช.) 

 130,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ ที่ดี
ยิ่งขึ้น 

จัดฝึกอบรมส าหรับสร้างความ ตระหนักให้
ประชาชนในพ้ืนที่ให้ หันมาดูแลการรักษา
สุขภาพ 

30. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ 
โรงเรียนในเขต ทต.
ปากน้ าท่าเรือ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,600,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็ก ภายใน
ศูนย์เด็กเล็กและเด็ก นักเรียน
ภายในโรงเขต ทต.ปากน้ าท่าเรือ
ได้รับ อาหารกลางวันที่ถูกหลัก 
อนามัย 

ด าเนินการจัดหาอาหารกลางวัน มอบ
ให้กับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน ภายในเขต 
ทต.ปากน้ าท่าเรือ ปีละครั้ง(ตามจ านวน
นักเรียนและ เด็กนักเรียน หรือตามที่
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด) 

 

31. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุข มูลฐาน (อสม.) 

 37,500.00 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน ขอ
งอสม.จ านวน ๕ หมู่บ้าน ในเขต 
ทต.ปากน้ าท่าเรือ 

ด าเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การ
ด าเนินงานของ อสม. จ านวน ๕ หมู่บ้าน 

32. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ห้องน้ าเทศบาลต าบลปากน้ า 
ท่าเรือ หมู่ที่ 5 บ้านปาก
คลอง 

 150,000.00 เพ่ืออ านวยความสะดวก แก่
ประชาชนที่มาใช้บริการ 

ปรับปรุงงซ่อมแซมฝ้าเพดาน กระเบ้ืองติด
ผนัง กระเบ้ืองพ้ืน เชิงชาย ทาสี สุขภัณฑ์ 
ตามแบบ ทต.ปากน้ าท่าเรือก าหนด 

33. การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการอบรม/ทบทวน 
สมาชิก อปพร. 

 40,000.00 เพ่ือให้สมาชิก อปพร. มีความ
พร้อมในการ ปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรม/ ทบทวน ปีละ 1 ครั้ง 

34. การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วง 
เทศกาลวันหยุดราชการ 

 20,000.00 เพ่ือการบริการประชาชน ในการ
ป้องกันอุบัติเหตุของ ประชาชนใน
การขับขี่ในช่วง วันหยุดราชการ 

ด าเนินการจัดท าแผ่นป้าย แผ่นพับ 
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุน หน่วยงาน
บริการประชาชนที่ ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และ
ฝึกอบรม ให้ความรู้ ฯลฯ 

35. การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมสมาชิก
หน่วย กู้ชีพกู้ภัยตาม
โครงการหนึ่ง ต าบลหนึ่งทีม
กู้ภัย (OTOS) 

 40,000.00 เพ่ือให้มีสมาชิกที่มีความรู้ ในการ
กู้ชีพ กู้ภัย 

ฝึกอบรมสมาชิกหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ปีละครั้ง 

36. การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการแก้ไขปัญหาความ 
เดือนร้อนของประชาชนที่
เกิดจาก สาธารณภัย 

 100,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือด ร้อน
ของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณ
ภัยอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

ด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและ ช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับ ความเดือดร้อน 

37. การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการอุดหนุนสถานี
ต ารวจ ภูธรปากน้ า 

 20,000.00 เพ่ือสร้างอาสาจราจรประจ า 
ท้องถิ่นและสร้างจิตส านึกให้ ผู้
ขับขี่รู้จักเคารพกฎจราจร และลด
การเกิดอุบัติเหตุ 

ฝึกอบรมผู้ท าหน้าที่อาสาจราจร ปีละ ๑ 
ครั้ง 

38. การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการอุดหนุนสถานี
ต ารวจ ภูธรปากน้ า 

 20,000.00 เพ่ือให้เยาวชนเข้ามามีส่วน ร่วม
ในกิจกรรมการลด อุบัติเหตุและ
ปลูกฝังจิต ส านึกที่ดีต่อการใช้รถ 
ใช้ถนนของเยาวชน 

ฝึกอบรมลูกเสือ-ยุวจราจร ปีละ ๑ ครั้ง 

39. การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการอุดหนุนศูนย์
อ านวยการ พลังแผ่นดินเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด ระดับ
จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/
หมู่บ้าน 

 50,000.00 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ยา
เสพติด สร้างการมีส่วนร่วม ใน
การป้องกันและแก้ไข ปัญหายา
เสพติด 

ตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย์ ฯ ระดับต่างๆ
ปีละครั้ง 

40. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการบริหารจัดการขยะ  2,800,000.00 เพ่ือให้มีระบบการจัดการ กับขยะ
มูลฝอยที่มี ประสิทธิภาพ 

- จ้างเหมาหน่วยงานที่มีความ พร้อมเข้า
ด าเนินการ - จัดซ้ือที่ดินหรือเช่าที่ดิน, จ้าง
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และสิ่งแวดล้อม เหมาฝังกลบ ฯลฯ 

41. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ Big Cleanning 
Day 

 40,000.00 เพ่ือเป็นการรณรงค์สร้างจิต 
ส านึกในรักษาความสะอาด ให้กับ
ประชาชน 

ด าเนินการเดือนละ 1 ครั้ง 

42. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ "รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน" 

 30,000.00 เพ่ือสร้างจิตส านึกของประชาชน
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับปรุง
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า ก่อสร้าง จัดหา
ภาชนะเก็บกักน้ า ฯลฯ ด าเนินการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
         เทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 16 โครงการ จ านวนเงิน 6,370,659 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 16 โครงการ จ านวนเงิน 3,903,888 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

1 65,000.00 1 65,000.00 

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

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 2,640,000.00 2 1,119,360.00 

รวม 16 6,370,658.80 16 3,903,888.00 

 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. โครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 269 โครงการ  
2. โครงการที่ด าเนินการตามเทศบัญญัติจ านวน 42 โครงการ  
3. โครงการที่ด าเนินการโดยจายขาดเงินสะสม จ านวน - โครงการ  
4. โครงการที่ด าเนินการโดยได้รับเงินอุดหนุน 5 โครงการ 
4. โครงการที่ด าเนินการ จ านวน 16 โครงการ (จ านวนโครงการทั้งหมดในปี 2561 จ านวน 268 โครงการ)      
คิดเปนรอยละ 5.97 
5. โครงการที่ไมไดด าเนินการ จ านวน 252 โครงการ (จ านวนโครงการทัง้หมดในปี 2561 จ านวน 268 โครงการ)  
คิดเปนรอยละ 94.03 
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ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. การมีสวนรวมของประชาชนในการประชาคม ยังมีนอยไมสามารถสะทอนปญหา ความตองการของ คนส
วนใหญได  
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(พ.ศ. 2561 – 2564) มีจ านวนมาก ซึ่งไมสามารถ 
ด าเนินการไดถึงครึ่งของโครงการ/กิจกรรม  
3. ผูเขารวมประชาคมยังไมเขาใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ยัง
มีการเสนอโครงการที่ยังไมมีความจ าเปนเรงดวนเทาที่ควร ท าใหโครงการที่ถูกเสนอมามีจ านวนมากกวา 
งบประมาณในการด าเนินการ  
4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไมเพียงพอกับการพัฒนาและทันตอความตองการของ
ประชาชน จึงท าใหประชาชนรูสึกวาการพัฒนาหรือแกไขปญหาเปนไปอยางลาชา  
5. การประชาสัมพันธขาวสารยังไมทั่วถึง ประชาชนไมไดรับทราบขอมูลขาวสาร นอกจากผูที่เกี่ยวของที่ไป
ประชุม ซึ่งก็ไมน าขอมูลมาแจงใหกับประชาชนไดทราบ  
 

ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ  
1. เทศบาลควรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรูและเขาใจ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของคนในทองถิ่นเพ่ือ สราง
ความเขมแข็งใหกับทองถิ่น  
2. ควรจัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตส านึกการมีสวนรวมในการรักษาสาธารณสมบัติ และการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัติ เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยของบานเมือง  
3. จัดใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบกอนและหลัง จัดท าโครงการกิจกรรมใหทั่วถึงทุก หมูบาน  
4. สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการเขามามีสวนรวมและเสนอปญหา ความตองการ อยางแท
จริงของหมูบานในการจัดน าปญหาและความตองการบรรจุไวในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
5. สรางความเขาใจใหกับผูรวมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับงบประมาณ          
ที่เทศบาลไดรับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่ มากเกินศักยภาพของเทศบาล ที่จะ
ด าเนินการจะท าใหการบริหารนั้นเกิดความลมเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลนั่นเอง  

    คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา การด าเนินโครงการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอทองถิ่น
อย่างแทจริงอยูที่การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและการรวมมือกันของทุกภาคสวน ในการรวมกัน
คิด รวมกันท า รวมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาลเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการมีสวนรวมดังกลาว และ
การ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางราชการควรใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบอยางทั่วถึง 
เพ่ือ ประโยชนสุขของประชาชนและความเจริญกาวหนาของทองถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเปนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตอไป 
 
 
 
 
 
 
แบบที่  ๓  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่ ๓ เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยทุธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ 
 ๒.วัน/เดือน/ปีที่รายงาน       เมษายน  ๒๕61 



 - ๑๓  - 

ส่วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  ๒๕61 
 ๓.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 128 0 
2. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

13 1 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 67 13 
4. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

38 0 

๕. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

14 2 

๖. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 0 

รวม 268 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 



 - ๑๔  - 
 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1 - - 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน - 

 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
พ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1 อุดหนุนส านักงานจังหวัดระนอง เพ่ือด าเนินโครงการอาบน้ าแร่       
แลระนอง ประจ าปี ๒๕61 
 

65,000.- 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 65,000.- 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 



 - ๑๕  - 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1 โครงการจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและ
การจัดท าแผนชุมชน 

9,500.- 

2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษ ีและทะเบียนทรัพย์สิน 17,400.- 

3 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอ าเภอเมือง
ระนอง 

18,000.- 

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา  212,500.- 

5 โครงการอุดหนุนวัสดุอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ 

801,811.80.- 

6 โครงการวันเด็กแหง่ชาต ิ 58,682.- 

7 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,969,700.- 

8 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 230,400.- 

9 โครงการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000.- 

10 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2561 13,545.- 

11 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย 28,056.- 

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การแข่งขันกฬีา 11,256.- 

13 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กฬีา 49,972.- 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,432,822.80 

 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 



 - ๑๖  - 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1 - - 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน - 

 
 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

๑ 
 

โครงการบริหารจัดการขยะ 2,630,400.- 

2 โครงการ Big Cleaning Day 9,600.- 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,640,000.- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ศาสนา  และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1 
 
 
 

 
 

- 
 

- 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน - 

 
สรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ 



 - ๑๗  - 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการจัดซื้อวสัดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐานในส านักงาน 
ส านักปลัด 
- เก้าอี้ท างาน 
- โต๊ะท างาน 
- ตู้เก็บเอกสาร 
กองช่าง 
- เก้าอี้ท างาน 
- เครื่องสูบน้ า 

 
 

3,960.- 
8,000.- 
7,400.- 

 
3,800.- 
36,999.53 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 60,159.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนที่4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ไปสกูารปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล  
4.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

    การติดตามและประเมินผลโครงการ เปนหนาที่ที่ส าคัญอยางหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจ าเปนตองมีองคกรที่ท าหนาที่ติดตามและประเมินผล
การพัฒนา โดยเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือได้มีค าสั่ง ที่ 596/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ  ประกอบด้วย 

   ๑. นายวุฒิพงษ์  นาวาลอย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ          กรรมการ 
   ๒. นางฮากี  ไชยสิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ          กรรมการ 
   ๓. นายธนบูรณ์  ย้ิมสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ          กรรมการ 
  ๔. นายเยฟ  นาบสนั่น  ผู้แทนประชาคมต าบล         กรรมการ 
   ๕. นายขจร  โมอ่อน  ผู้แทนประชาคมต าบล         กรรมการ 
   ๖. เกษตรอ าเภอเมืองระนองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      กรรมการ 
   ๗. พัฒนาการอ าเภอเมืองระนองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
 กรรมการ 

๘  นางสาวโศภิษฐ์  ลกัษณะ              หัวหน้าส านกัปลัด        กรรมการ 
   ๙. นายนภดล เปลี่ยนศิริ   ผู้อ านวยการกองช่าง         กรรมการ 
   ๑๐. นายฮาบ  ไชยสิน  ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
   ๑๑. นายสมควร  ชมพูชนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 - ๑๘  - 

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้มาจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วถึงกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
     จุดมุงหมายส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปนั้นคือ การประเมินวามีการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปปีี  ไปปฏิบัติอย่างแทจริงเพียงใด และผลเปนอยางใดเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชสมมติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปฉบับ     
ตอไปได ดังนี้ การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปในภาพรวมได จ าเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละ
แนวทางการ พัฒนากอน เพื่อน าไปสูการวัดความส าเร็จของแตละโครงการซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปใน 
แนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ย่ังยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในขั้นตนองคกร         
ปกครองสวนทองถิ่นจะตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ใหไดขอมูลที่เปนจริง อันจะน ามาสูบทสรุปที่     
ไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
 
หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  

    รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ ให้
นายกเทศมนตรีรายงาน และแถลงการณ์ปฏิบัติงานตามนโยบายต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๙  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ค าชี้แจง :  แบบที่  ๓  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมโดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนท่ี   ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ  (   )  ชาย   (   )  หญิง 
๒.  อายุ (   )  ต่ ากว่า  ๒๐  ปี  (   )  ๒๐-๓๐ ปี  (   )  ๓๑-๔๐  ปี 
  (   )  ๔๑-๕๐  ปี    (   )  ๕๑-๖๐  ปี  (   )  มากกว่า  ๖๐  ปี 
๓.  การศึกษา       (   )  ประถมศึกษา   (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  

แบบที่  ๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม 



 - ๒๐  - 

        (   )  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   (   )  ปริญญาตรี 
        (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  (   )  อื่น ๆ  
๔.  อาชีพหลัก     (   )  รับราชการ (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ      (   )  ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 
     (   )  รับจ้าง           (   )  นักเรียน นักศึกษา      (   )  เกษตรกร 
                       (   )  อื่น ๆ ระบุ .................................................................... 
ส่วนท่ี  ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 
(๑๐ ) 

พอใจ 
(๗) 

พอใจ
น้อย 
(๔) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม    
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

   

๕)  มคีวามโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 
 
 
 
 
 
๖.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือในการพัฒนา  
โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐  ท่านจะให้คะแนนเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือเท่าใด 

๖.๑   ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 
(10 ) 

พอใจ 
(7) 

พอใจ
น้อย 
(4) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม    
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน 
ทราบ 

   

๕)  มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖.๒   ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ความพึงพอใจ พอใจ พอใจ พอใจ
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 - ๒๑  - 

มาก 
(10 ) 

(7) น้อย 
(4) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม    
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน 
ทราบ 

   

๕)  มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 
 
 
๖.๓   ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริม
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 
(10 ) 

พอใจ 
(7) 

พอใจ
น้อย 
(4) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม    
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชน 
ทราบ 

   

๕)  มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖.๔   ยุทธศาสตร์ที่  ๔   การวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 
(10 ) 

พอใจ 
(7) 

พอใจ
น้อย 
(4) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม    
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน 
ทราบ 

   

๕)  มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ    
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 - ๒๒  - 

ประชาชนในท้องถิ่น 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 
 
๖.๕   ยุทธศาสตร์ที่  ๕   การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 
(10 ) 

พอใจ 
(7) 

พอใจ
น้อย 
(4) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม    
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชน 
ทราบ 

   

๕)  มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖.๖  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖   การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 
(10 ) 

พอใจ 
(7) 

พอใจ
น้อย 
(4) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม    
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชน 
ทราบ 

   

๕)  มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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