
รายงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 

 ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลมะรอืโบตก  

๑๕๑ หมู่ท่ี ๕  ต าบลมะรอืโบตก  อ าเภอระแงะ  จงัหวดันราธิวาส  ๙๖๑๓๐ 

โทรศพัท์  ๐๗๓-๕๖๙๐๗๔ 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๑ 

 

      

       
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด 6  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนว ทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ไดจ้ากการติดตามให้นายเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
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ส่วนที่ ๑ 

หลักการและเหตุผล 
 

 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) สู่กระบวนการของการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ได้ด าเนินการตามแนวทาง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 

1. การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เทศบาลต าบลมะรือโบตกมีการด าเนินการตามข้อก าหนดของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบั ติ      
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และให้มีการจัดท าแผนด าเนินงาน เพ่ือให้มีการระบุช่วงระยะเวลาในการ
ด าเนินการของแตล่ะโครงการ/กิจกรรมตามท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการ 
 

๒. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลมะรื อ โบตก เป็น ไประเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้  
                     2.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน (กรรมการ) 
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  (กรรมการ) 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน (กรรมการ) 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน (กรรมการ) 
  ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน (กรรมการ) 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ          
และกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

๒.๒ การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
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แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรจากอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้อ านาจใน
การก าหนดแนวทางและวิธีการขั้นตอนในการประเมินผลแผนพัฒนาในส่วนของเทศบาลต าบลมะรือโบตก      
ได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการข้ันตอนการประเมินไว้ดังนี้ 
                      4.1 จะท าการประเมินผลเมื่อมีการด าเนินโครงการแล้วเสร็จโดยรวบรวมทั้งผลการ
ด าเนินงานโครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
หลักฐาน/แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการบันทึกลงใน
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-plan) 

4.2 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตก แล้วรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลมะรือโบตก และเสนอสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก คณะกรรมพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตกทราบ
และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป 
 

เทศบาลต าบลมะรือโบตก ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตก ที่ 459/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตก ประกอบด้วย 

 

(๑) นายอาหามะ มะแซ     กรรมการ 

สมาชิกสภาเทศบาล 
 

(๒) นายบือราเฮง นาแว     กรรมการ 

สมาชิกสภาเทศบาล 
 

(๓) นายอับดุลการิม นิบอซู    กรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

(๔) นายดอรอแมง เจะมิง     กรรมการ 
ผู้แทนประชาคมเมือง 
 

(๕) นายมาหามะเสาพี เจ๊ะบู    กรรมการ 
ผู้แทนประชาคมเมือง 
 

(๖) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบตก  กรรมการ 
 

(๗) ผู้อ านวยการโรงเรียนไอยรานุสรณ์   กรรมการ 
 

(๘) นายนูรูดดีน สูสัยมาน     กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
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(๙) นายปูซี เจะอุเซ็ง     กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

(๑๐) นายอับดุลฮาเล็ม เจ๊ะบู    กรรมการ 
       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

(๑๑) นายสุกรี อะ     กรรมการ 
       ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓. ได้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เดิมรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน       
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

๓. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท า
และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 เทศบาลต าบลมะรือโบตก ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖4      
โดยใช้แบบในการประเมินผล คือ 

แบบท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่นโดยตัวเอง 
 เรื่องที่  ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ

ประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565)          
 เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565)  
แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะท าการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๖ 

 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานเดือนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

แบบท่ี ๓  
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นแบบประเมินตนเองโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  
และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบประเมินผลความพึงพอใจ ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

4. การก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามผลการด าเนินงานจะด าเนินการประเมินผลแผนพัฒนาของปีงบประมาณนั้น  จะมีการ
ติดตามประเมินผลปีละครั้ง หรือขณะด าเนินการเพ่ือประเมินสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือปรับปรุง
แนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาก าหนด บรรลุเปูาหมายที่วางไว้และติดตามโครงการหลังแล้ว
เสร็จ เพ่ือสรุปผลส าเร็จของโครงการ ส่วนการประเมินผลการด าเนินการจะมีการติดตามปีละครั้ง คือ ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา น าเสนอสภาเทศบาล
ต าบลมะรือโบตก คณะกรรมพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตก และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ เพ่ือสร้าง
กระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส  
 
 

๕. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลมะรือโบตกมีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบล
มะรือโบตก เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตกเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตกและคณะกรรมการ
พัฒนาของเทศบาลต าบลมะรือโบตกโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี
ต าบลมะรือโบตก 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของเทศบาล
ต าบลมะรือโบตก 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี
ต าบลมะรือโบตก 

สภาเทศบาล

ต าบลมะรือโบตก รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี
ต าบลมะรือโบตก 

 
เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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ส่วนที่ ๒ 

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ จุดมุง่หมาย และแนวทางการพัฒนา 
 

เทศบาลต าบลมะรือโบตกได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลมะรือโบตก และแผนชุมชน ให้สามารถบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายและแผนการด าเนินงาน 
  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลมะรือโบตก 
 
 1.วิสัยทัศน์  

“มะรือโบตกเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง บริหารจัดการภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี  
การศึกษาก้าวไกล อนามัยก้าวหน้า แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม” 

 2. ยุทธศาสตร์ 
     ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความ

ต้องการของประชาชน 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
งานก่อสร้างต่างๆ  

2. เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมา 
3. เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาและติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้ส่องสว่าง 
4. เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ าและทางระบายน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัย

และมีคุณภาพ 
5. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. สร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 

- จ านวนโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  วางท่อระบาย
น้ า รางระบายน้ า 

- จ านวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง  บุกเบิก 
- จ านวนโครงการที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 

ต่อเติม 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร - จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

3. จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคม
อย่างทั่งถึง 

 

- จ านวนร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 
- จ านวนชุมชนที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูา

สาธารณะให้ใช้งาน 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

4. ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค - จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู 

- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง 
5. จัดท าผังเมืองและผังต าบล - จ านวนสถานที่ที่ด าเนินการ 

     
     ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

เป้าหมาย 
ส่งเสริมการตลาด การค้า เศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงแหล่ง

ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการตลาด การค้าท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป 
2. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มหรือสถานที่รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสินค้า 
4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชนและการตลาดสินค้าในท้องถิ่น 
5. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการตลาด การค้า และการ
ท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

- จ านวนตลาดและสถานที่ที่กระจายสินค้า 

 
2. จัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์

ในท้องถิ่น 
- จ านวนสถานที่ท่ีรองรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
 

3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 

- จ านวนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพ 

4. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
การตลาดสินค้า  OTOP 

- จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนา 

5. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

- จ านวนชุมชนที่มีได้พัฒนา 

- จ านวนสถานทีท่ี่ด าเนินการ 
6. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

- จ านวนแหล่ง/สถานที่ที่ด าเนินการ 

 
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

เป้าหมาย 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพต่างๆและการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

เพ่ิมรายได ้
2. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
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เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพ ในการสร้างงาน

แบบยั่งยืน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
3. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้าง

อาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
- จ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอาชีพ 

- จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
- จ านวนครัวเรือนที่ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- จ านวนชุมชนที่ด าเนินการ 
3. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
     ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เป้าหมาย 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนให้เรียนรู้และศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 

2. เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
3. เพื่อรักษาและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม 

- จ านวนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ์
- จ านวนสถานศึกษาที่ต้องดูแล 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

3. เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจน - จ านวนแหล่ง/สถานที่ในการพัฒนา 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น - จ านวนประชาชนได้รับการอบรม 
 
     ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าหมาย 
1. ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ เพ่ือสุขภาพ

อนามัยที่ด ี
3. บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพ่ือปูองกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
4. รณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
2. เพื่อณรงค์ ปูองกันการแพร่ระบาดและการบ าบัด ฟ้ืนฟูจิตใจให้ห่างไกลยาเสพติด 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออก

ก าลังกาย 
4. สนับสนุนในการปูองกันและควบคุมโรคในเขตเทศบาล 
5. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม  

- จ านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการสงเคราะห์ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
2. ปูองกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยา

เสพติด ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยา
เสพติด 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

 

3. บ าบัด ฟื้นฟู ทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

4. ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา   
    และนันทนาการ 
 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวนการจัดการแข่งขัน 

- จ านวนการจัดหา อุปกรณ์ 
- จ านวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 

5. ส่งเสริมปูองกัน รักษา ควบคุมโรค  
    ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- สนับสนุนงาน อสม. 
- จ านวนกองทุนที่สนับสนุน 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 
    ชีวิตของประชาชน เพ่ือรองรับการเข้าสู่  
    ประชาคมอาเซียน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
     ๖. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
2. ส่งเสริมณรงค์ให้ความรู้ในปูองกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้น่าอยู่ 
4. เพื่อรองรับในการจัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่เพ่ิมข้ึน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
2. เฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน

มีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง -     จ านวนสถานที่ในการด าเนินการ 

5. จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- จ านวนสถานที่ในการด าเนินการ 

 
     ๗. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

เป้าหมาย 
สนับสนุนในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรในองค์กร 
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. พัฒนาความรู้ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร 

- จ านวนโครงการในการพัฒนาบุคลากร 

 
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ 

ตลอดจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
- จ านวนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จัดหา 

 
3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

องค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
- จ านวนสถานที่ท่ีด าเนินการ 

4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่
ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

 
5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ

ปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์

การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

7. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
     ๘. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 

เป้าหมาย 
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพการมีส่วนร่วมในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความ

สงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงเรียบร้อยและปูองกันบรรเทาสาธารณ

ภัยในพื้นท่ี 
3. เพ่ือให้อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนได้ฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยได้อย่างถูกต้อง 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนและ
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกัน 
บรรเทาสาธารณภัย 

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

3. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถ
และมีศักยภาพในการสนับสนุนงาน
ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย  ตลอด
จนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

4. ส่งเสริมให้ผู้น าทางศาสนาเข้ามามี
บทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหา
ความม่ันคง 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
   2.3 เป้าประสงค์ 
     เปูาประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ในอนาคตที่องค์กรมุ่งหวังจะให้บรรลุผลในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์เป็นผลสัมฤทธิ์ส าคัญที่บ่งบอกว่าพันธกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์  และเทศบาลได้พัฒนาไปในทิศทางของ
วิสัยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 8  เปูาประสงค์ ดังนี้ 

1) ปรับปรุงพัฒนาและขยายเส้นทางการคมนาคม โดยการปรับปรุงถนน สะพาน
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาระหว่างชุมชน หมู่บ้านและต าบลได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาลและได้
มาตรฐาน 

2) ส่งเสริมการค้าเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษใ์นพ้ืนที่ 

3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

4) ประชาชนสามารถใช้ชีวิตที่มีคุณภาพภายใต้จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่
หลากหลาย 

5) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส และพัฒนาระบบ
สวัสดิการชุมชนดียิ่งขึ้น ตลอดจึงส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดี 

6) ประชาชนมีความรักและหวงแหนตลอดจนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

7) บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี 

8) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเชื่อมั่นในการบริการภาครัฐ 
 

   2.4 ตัวช้ีวัด  
1) การพัฒนาและขยายเส้นทางการคมนาคม ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมา

ระหว่างชุมชนได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาลและได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึนทุกป ี
2) การค้าเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน มีตลาดรองรับสินค้าและมีรายได้

เพ่ิมข้ึน 
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น 
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4) ประชาชนสามารถใช้ชีวิตที่มีคุณภาพภายใต้จารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมอย่างมี
ความสุข และสามารถปฏิบัติตามหลักความเชื่อของศาสนา 

5) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

6) ประชาชนมีความรักและหวงแหนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมขึ้น 
7) บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและสามารถบริการประชาชนได้ดี

ยิ่งขึ้น และคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
8) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น และเชื่อมั่นในการบริการ

ภาครัฐเพ่ิมข้ึน 
 
   2.5 ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบาย
น้ า ท่อเหลี่ยม ท่อคสล. ระบบน้ าอุปโภคบริโภค ระบบ
จราจร มีไฟฟูาแสงสว่าง จัดผังเมือง ฯลฯ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

วางแผน ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจและการพาณิชย-      
กรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ ฯลฯ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
 

ด าเนินการส่งเสริม พัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน
ต่างๆ เช่น สร้างเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา
และเพิ่มโอกาส ฯลฯ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ 
พัฒนา อนุรักษ์  สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 
เช่น โครงการส่งเสริมท านุ บ ารุงศาสนา โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต        

ด าเนินการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ 
เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ  ฯลฯ        
ปูองกัน ควบคุมและรักษาโรค แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู
ปัญหายาเสพติด ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในปุาชุมชน
ปุาต้นน้ า ปุาสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง
น้ า ธนาคารขยะ ฯลฯ 

๗. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

๘. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 

เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรม
ราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมี
ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของ
ชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ การปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

 
   2.6 กลยุทธ์ 
     1) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและท าการเกษตร 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
4) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่าย

ประชาธิปไตย 
5) ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ

ใช้ในการด าเนินชีวิต 
6) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
7) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8) พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่าง

ทั่วถึง 
   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนาต าบลให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

๒) การพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3) การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนตลอดจนการรักษาความ

สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
4) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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5) การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6) การเสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

แผนงานพัฒนาฯ  
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 
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ส่วนที่ ๓ 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบที ่๑ แบบท่ี ๒ และแบบท่ี ๓/๑  
 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลต าบลมะรือโบตกได้ก าหนดเครื่องมือ 
อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลของโครงการ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนา
ที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นในรูปแบบเชิงปริมาณ มีความจ าเป็นและ
ส าคัญในการน ามาหาค่าและผลประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบติดตามประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานแบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงานเพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือในการติดตามโครงการของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.๒๕64 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ แบบที่ ๒ และ ๓/๑ 
ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
 
 
แบบที่ ๑     แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่นโดยตัวเอง 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าพัฒนาของเทศบาลต าบลมะรือโบตก โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีเทศบาลต าบลมะรือโบตก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  
 

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด 

  

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนพัฒนา   
19. มีการมีการทบทวน เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาหรือไม่   

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
มีการด าเนินการครบทั้ง ๑๙ ข้อ 
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานปี ดังนี้ 
 

 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
๒. รายงานผลการด าเนินงานรายปีภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
         
 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

2.1 จ านวนโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1 ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2 ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3 ปีที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4 ปีที่ 5 พ.ศ.๒๕๖5 รวม 

จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

13 4,860,600 13 14,311,200 25 14,434,000 149 177,787,050 83 96,287,000 283 297,679,850 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

6 22,120,000 6 22,120,000 6 22,120,000 6 22,120,000 6 22,120,000 30 110,600,00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้าน
ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ความยากจน 

5 410,000 5 410,000 5 410,000 5 410,000 5 410,000 25 2,050,000 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด้าน 71 15,255,305 75 15,365,305 79 16,741,855 79 17,540,855 79 11,641,855 358 76,515,175 
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ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1 ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2 ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3 ปีที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4 ปีที่ 5 พ.ศ.๒๕๖5 รวม 

จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 

การศึกษาศาสนา ประ 
เพณีศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ด้าน
สั งคมและพัฒนาคุณ 
ภาพชีวิต 

28 38,554,800 31 39,067,300 40 40,901,900 38 41,316,700 38 41,316,700 175 201,157,400 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้าน
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวด 
ล้อม 

11 3,160,000 11 3,160,000 27 5,693,600 25 4,685,675 25 4,685,678 99 23,884,950 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ด้าน
การบริหารจัดการที่ดี 

48 47,317,440 48 47,317,440 50 47,699,440 49 47,449,440 49 47,449,440 244 194,410,320 

ยุทธศาสตร์ที่  8 ด้าน
ความมั่นคงและเสริม 
สร้างสันติสุข 

7 626,320 7 626,320 8 656,320 8 656,320 8 656,320 38 3,221,600 

รวม 178 132,304,465 185 142,377,565 240 148,657,115 359 308,825,490 293 224,566,990 1,255 956,731,625 

  
ครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้

ด าเนินการตาม
โครงการ 

พัฒนาท้องถิ่น 

ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1 ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2 ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3 ปีที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4 ปีที่ 5 พ.ศ.๒๕๖5 รวม 

จ านวน
ครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
จ านวน
ครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
จ านวน
ครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
จ านวน
ครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
จ านวน
ครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
จ านวน
ครุภัณฑ ์

งบประมาณ 

ครุภณัฑ ์ 38 12,339,600 39 12,369,600 62 13,829,000 42 12,827,800 3 95,000 223 51,461,600 

รวม 38 12,339,600 39 12,369,600 62 13,829,600 42 12,827,800 3 95,000 223 51,461,600 
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ส่วนที่ 3 จ านวนโครงการพัฒนาและรายการครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) มีเป้าหมายในการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖4 และจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 

ปรากฏอยู่ในแผน
ปี พ.ศ.2564 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 

ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 149 13 177,787,050 10,467,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 6 1 22,120,000 40,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 5 4 410,000 332,223 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 

79 17 
 

17,540,855 6,744,098 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและพฒันาคุณภาพชีวิต 38 15 41,316,700 10,472,738 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

25 5 
 

4,685,675 612,400 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดี 49 10 47,449,440 508,620 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 8 7 656,320 330,000 

รวม 359 72 308,825,490 29,208,079 
 

 

ครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการ 
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนครุภัณฑ์
ปรากฏอยู่ในแผน  

ปี พ.ศ.2564 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 

 

ตามรายการบัญชี
ครุภัณฑ ์

ที่ได้รับงบประมาณ 

ครุภัณฑ์ 68 44 12,827,800 1,272,204 
รวม 68 44 12,827,800 1,272,204 
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  จากข้อมูลในตาราง เทศบาลต าบลมะรือโบตก ได้บรรจุโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ และบัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่ น 
(พ.ศ.2561-2565) และฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง รวมโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จ านวน 359 โครงการ 
โดยประมาณการงบประมาณส าหรับโครงการพัฒนาทั้งหมดไว้ เป็นจ านวน 308,825,490 บาท และในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖4 จ านวน 68 โครงการ เป็น
เงินงบประมาณรายจ่ายจ านวน 23,073,079 บาท และมีการโอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
จ านวน 1 โครงการ คือโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว้ 250,000 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ทางเทศบาลต าบลมะรือโบตกได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ได้แก่  

1.) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฮาปา – บ้านก าปงปาเระ หมู่ที่  1,8  ต าบล
มะรือโบตก  กว้าง  ๔ เมตร  ยาว ๑,246 เมตร  หนา  ๐.๐๔  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,809 ตาราง
เมตร เทศบาลต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  ๑  สาย เป็นจ านวนเงิน  1,642,000 บาท   

2.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาโงระนะ-อาแว  หมู่ที่ 5,6 ต าบล
มะรือโบตก  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,265 เมตร  หนา  ๐.๐๔  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,060 ตาราง
เมตร เทศบาลต าบลมะรือโบตก  อ าเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส เป็นจ านวนเงิน 1,721,000 บาท  

3.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังเขา  หมู่ที่ 1 ต าบลมะรือโบตก  
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,826 เมตร  หนา  ๐.๐๔  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,304 ตารางเมตร เทศบาล
ต าบลมะรือโบตก  อ าเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส เป็นจ านวนเงิน 2,818,000 บาท 
  ในส่วนบัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 68 
รายการ โดยประมาณการงบประมาณส าหรับรายการครุภัณฑ์ท้ังหมดไว้เป็นจ านวน 12,827,800 บาท และ
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖4 จ านวนทั้งสิ้น 44 
รายการเป็นเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 1,272,204 บาท  
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แบบที่ ๓/๑         แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน     ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 149 13 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 6 - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 5 2 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

79 3  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 38 6 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25 - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดี 49 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 8 1 

รวม 359 27 

 
 

ครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการ 
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัต ิ

ครุภณัฑ ์ 68 44 
รวม 68 44 

 ***หมายเหตุ  
 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
จึงท าให้ทางเทศบาลต าบลมะรือโบตกไม่สามารถด าเนินโครงการต่างๆ ตามแผนได้ และได้น างบประมาณ
บางส่วนโอนไปตั้งจ่ายเกี่ยวกับการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) เป็นจ านวนเงิน 
1,510,774.50 บาท 
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ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 

 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและรายการบัญชีครุภัณฑ์ โดยงานนโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล รับผิดชอบการติดตามและ
ประเมินโครงการ/รายการครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ส านัก กองสังกัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก เพ่ือจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์ ครุภัณฑ์แยกตามประเภทและแผนงาน 
ประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของเทศบาล เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลมะรือโบตก โดยจัดท าการติดตามตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒563 ถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖4 
ซึ่งสรุปผลการติดตามโครงการพัฒนาและรายการครุภัณฑ์ได้ดังนี้ 
 

  (๑) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จ านวน 359 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  - โครงการพัฒนาที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 72 โครงการ 

 

(๒) รายการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จ านวน 68 รายการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ครุภัณฑ์ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 44 รายการ 
 

โครงการพัฒนาและรายการบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่
ได้รับอนุมัตงิบประมาณในปี 2564 โดยจัดท าการติดตามตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒563 ถึงวันที่ ๓0 กันยายน 
๒๕๖4 ซึ่งสรุปผลโครงการพัฒนาและรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบั ญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖4  เงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้  
 

(๑) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ที่ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณในปี 2564 รวมทั้งสิ้น จ านวน 72 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปี พ.ศ.2564 จ านวน 68 โครงการ 

  - โครงการพัฒนาที่ได้ใช้จ่ายจากเงินสะสม จ านวน - โครงการ 
  - โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 3 โครงการ 
  - โครงการที่ได้โอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 โครงการ 
 

  (๒) รายการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณในปี 2564 รวมทั้งสิ้น จ านวน 68 รายการ 

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 17 รายการ 
- ครุภัณฑ์ที่ได้โอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 27 รายการ 
- ครุภัณฑ์ที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม จ านวน - รายการ 
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 ส่วนที่ ๔ ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
ตารางแสดงจ านวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินการแล้วเสร็จ/โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ/โครงการทีย่ังไม่ได้ด าเนนิการและโครงการที่ยกเลิก 

ยุทธศาสตร ์
 

 
จ านวนโครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

 
จ านวนโครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
จ านวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

 
จ านวนโครงการ 

ทีย่กเลิก 

 
รวมจ านวนโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 6 8.33 7 9.72 - - - - 13 18.06 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 0 0.00 - - 1 1.39 - - 1 1.39 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 2 2.78 - - 2 2.78 - - 4 5.56 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

3 4.17 
- -  

14 
 

19.44 
- - 

17 
 

23.61 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 8.33 - - 9 12.50 - - 15 20.83 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0.00 - - 5 6.94 - - 5 6.94 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดี 2 2.78 - - 8 11.11 - - 10 13.89 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 1 1.39 - - 6 8.33 - - 7 9.72 
รวม 20 27.78 7 9.72 45 62.50 - - 72 100 

 

* สรุปผลจากตารางดังกล่าว ความก้าวหน้าผลของการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้นจ านวน 72 โครงการ 
 ๑. โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.78 ของโครงการทั้งหมด 
  ๒. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.72 ของโครงการทั้งหมด 

๓. โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของโครงการทั้งหมด 
๔. โครงการที่ได้ยกเลิก จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ – ของโครงการทั้งหมด 
5. โครงการที่ด า เนินการทั้ งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 จ านวน 27  โครงการ คิด เป็นร้ อยละ 37.50 ของโครงการทั้ งหมด   
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ความก้าวหน้าผลของการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2564 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 72 โครงการ  

๑. โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.78 ของโครงการทั้งหมด 
  ๒. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.72 ของโครงการทั้งหมด 

๓. โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของโครงการทั้งหมด 
๔. โครงการที่ได้ยกเลิก จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ – ของโครงการทั้งหมด 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

27.78 

9.72 62.5 

โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2564  

โครงการด าเนินการแล้ว
เสร็จ  

โครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  
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ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานตามรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
ตารางแสดงจ านวนรายการครุภัณฑ์ที่มีการด าเนนิการแล้วเสร็จ/ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ครุภัณฑ์ที่ยังไมไ่ด้ด าเนนิการและครุภัณฑ์ที่ยกเลิก 

 
 

ครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการ 
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
จ านวนรายการครุภัณฑ ์

ที่แล้วเสร็จ 

 
จ านวนรายการ

ครุภัณฑ์ที่อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

 
จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ 

ด าเนินการ 

 
จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ที่ยกเลิก 

 
รวมจ านวนรายการ

ครุภัณฑ์ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ครุภณัฑ ์ 43 97.73 - - 1 2.27 - - 44 100 

รวม 43 97.73 - - 1 2.27 - - 44 100 

สรุปผลจากตารางดังกล่าว ความก้าวหน้าผลของการด าเนินงานตามรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี ๒๕๖4 มีครุภัณฑ์จ านวนทั้งสิ้น 42 รายการ 
 ๑.ครุภัณฑ์ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 43 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.73 ของจ านวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด  

๒.ครุภัณฑท์ี่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 รายการ คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด 
๓.ครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของจ านวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด 
๔.ครุภัณฑ์ที่ได้ยกเลิก จ านวน 0 รายการ คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด 
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       ความก้าวหน้าผลของการด าเนินงานตามรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2564 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 42 รายการ 

๑.ครุภัณฑ์ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 43 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.73 ของจ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทั้งหมด  

๒.ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 รายการ คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนรายการครุภัณฑ์
ทั้งหมด  

๓.ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของจ านวนรายการครุภัณฑ์
ทั้งหมด 

๔.ครุภัณฑ์ที่ได้ยกเลิก จ านวน 0 รายการ คิดเป็นร้อยละ – ของจ านวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด 
 

 
 

97.73 

0 2.27 

การด าเนินงานตามรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณในปี พ.ศ.2564 

ครุภัณฑ์ด าเนินการ
แล้วเสร็จ  

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
ด าเนินการ  
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ส่วนที่ 5 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 ของโครงการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม การเบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้ านโครง 
สร้างพื้นฐาน 

10 4,283,000 14.66 - - - 3 6,184,000 21.17 13 10,467,000 35.84 13 10,463,500 35.82 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

1 40,000 0.14 - - - - - - 1 40,000 0.14 0 0 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

4 332,223 1.14 - - - - - - 4 332,223 1.14 2 37,218 0.13 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้ านการ 
ศึ ก ษ า  ศ า ส น า  ป ร ะ เ พ ณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

17 6,744,098 23.09 - - - - - - 17 6,744,098 23.09 3 5,234,716.97 17.92 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ด้านสังคม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

15 10,472,738 35.86 - - - - - - 15 10,472,738 35.86 6 8,747,659 29.95 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัด 
การทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 612,400 2.10 - - - - - - 5 612,400 2.10 0 0 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้ านการ
บริหารจัดการที่ดี 

10 508,620 1.74 - - - - - - 10 508,620 1.74 2 332,278.50 1.14 

ยุทธศาสตร์ที่  8 ด้านความ
มั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 

7 330,000 1.13 - - - - - - 7 330,000 1.13 1 25,800 0.09 

รวม 69 23,323,079 79.85 - - - 3 6,184,000 21.17 72 29,208,079 100 27 24,841,172 85.05 
 

* สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 รวมโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จ านวน 72 โครงการ และงบประมาณรวม จ านวน 29,208,079 บาท 
- เบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของโครงการทั้งหมด  
- เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จ านวนเงิน 24,841,172 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.05 ของงบประมาณท้ังหมด 
- เบิกจ่างบประมาณเกี่ยวกับการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จ านวนเงิน 1,510,774.50 บาท คิดเปน็ร้อยละ 5.17 ของงบประมาณท้ังหมด 
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ส่วนที่ 5 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 ของรายการครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้
ด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

งบปกติ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม การเบิกจ่าย 
จ านวน
ครุภัณฑ์ 

จ านวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

จ านวน
ครุภัณฑ์ 

จ านวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

จ านวน
ครุภัณฑ์ 

จ านวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

จ านวน
ครุภัณฑ์ 

จ านวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

จ านวน
ครุภัณฑ์ 

จ านวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

ครุภณัฑ์  44 1,680,529 100 - - - - - - 44 1,680,529 100 43 1,673,054 99.56 

รวม 44 1,680,529 100 - - - - - - 44 1,680,529 100 43 1,673,054 99.56 
 

* สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 รวมรายการครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จ านวน 43 รายการ และงบประมาณรวม จ านวน 1,680,529 บาท 
- เบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน 43 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.73 ของจ านวนครุภัณฑ์ทั้งหมด 
- เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จ านวน 1,673,054 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.56 ของงบประมาณทั้งหมด 
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 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 รวมโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จ านวน 72 โครงการ และ
งบประมาณรวม จ านวน 29,208,079 บาท 
- เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จ านวนเงิน 24,841,172 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.05 ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
- เบิกจ่างบประมาณเกี่ยวกับการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จ านวนเงิน 

1,510,774.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.17 ของงบประมาณท้ังหมด 
- เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จ านวน 1,673,054 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.73 ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 

35.82 

0 

0.13 

17.92 

29.95 

0 
1.14 0.09 

5.73 5.17 

การเบกิจ่ายงบประมาณแบ่งตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ครุภัณฑ ์ งบโควิท 19 
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ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
  สรุปข้อมูลทั่วไป 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

รวม 
2. อายุระหว่าง 
   ต่ ากว่า  20  ปี  
   21 – 40  ปี  
   41 – 60  ปี 
   60  ปีขึ้นไป 

รวม 
3. การศึกษา 
   ประถมศึกษา 
   มัธยมศึกษา 
   ปริญญาตรี 
   สูงกว่าปริญญาตรี 
   อ่ืนๆ  

รวม     
4. อาชีพ 
   เกษตรกร 
   รับจ้าง 
   ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
   รับราชการ 
   อ่ืน ๆ(นักเรียนนักศึกษา) 

รวม 

 
30 
38 
68  

 
18 
33 
10 
1 

68 
 

12 
22 
34 
- 
- 

68 
 

8 
19 
9 
4 

23 
68 

 
(44.12) 
(55.88) 

(100.00) 
 

(26.47) 
(48.53) 
(14.71) 
 (1.47) 

(100.00) 
 

(17.65) 
(32.35) 
(50.00) 

- 
- 

(100.00) 
 

(11.76) 
(27.94) 
(13.24) 
(5.88) 

(33.82) 
(100.00) 

 
 
 
 

แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลมะรือโบตกในภาพรวม 
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  สรุปความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลมะรือโบตกในภาพรวม (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์) 
 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และในเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม 

68.57 22.86 8.57 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 45.71 42.86 11.43 
๓)  มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 60.00 28.57 11.43 
๔)  เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 58.57 31.43 10.00 
๕)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

81.43 15.71 2.86 

๖)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 65.71 32.86 1.43 
ภาพรวม 63.33 29.05 7.62     

 
 จากตารางสรุปความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลมะรือโบตกในภาพรวม ประชนส่วนใหญ่
มีระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 63.33 ระดับความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 29.05 และระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 7.62  โดยที่ประชาชนมีระดับความพึงใจมากที่สุด คือ ผล
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 81.43 และประชาชนมีความพึงพอใจมากที่น้อยที่สุด คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 45.71 
 
แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลมะรือโบตกในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การสร้างบุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน 
ระบบระบายน้ า 

64.29 20.00 15.71 

2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 50.00 28.57 21.43 
3. การจัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่งถึง 48.57 38.57 12.86 
4. การก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 52.86 35.71 11.43 
5. การจัดท าผังเมืองและผังต าบล 58.57 25.71 15.71 

ภาพรวม 54.86 29.71 15.43 
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๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 

๑. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐานได้รับการก่อสร้างเพ่ิมเติมทั่วถึง 
เพียงพอและได้มาตรฐาน 

ร้อยละ ๘๐ ๙๐ + ๑๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การส่งเสริมการตลาดการค้า และการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 

58.57 27.14 14.29 

2. การจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 45.71 42.86 11.43 
3. การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ 

44.29 31.43 24.29 

4. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า  OTOP  54.29 34.29 11.43 
5. การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 41.43 42.86 15.71 
6. การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 

55.71 22.86 21.43 

ภาพรวม 50.00 33.57 16.43 
 

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 

๑. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทางการศึกษา   
    ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

ร้อยละ ๘๕ ๙๕ + ๑๐ 

2. ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๗๕ ๘๐ + ๕ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น 

62.86 21.43 15.71 

2. การส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 60.00 24.29 15.71 
3. การส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 64.29 25.71         10.00 

ภาพรวม 62.38 23.81 13.81 
 

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 

๑. ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๗๕ ๘๐ + ๕ 

2. ประชาชนมีการสร้างงานสร้างรายได้ เพ่ือเลี้ยง 
    ครอบครัวมากขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ๙๕ + ๑๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การส่งเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

45.71 35.71 18.57 

2. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน 

55.71 28.57 15.71 

3. การเสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 57.14 25.71 17.14 
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 64.29 20.00 15.71 
5.การส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 

54.29 27.14 18.57 

ภาพรวม 46.19 22.86 14.28 
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๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 

1. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ 
    ดีขึ้น 

ร้อยละ ๘๕ ๙๐ + ๕ 

2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทางการศึกษา   
    ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

ร้อยละ ๘๕ ๙๕ + ๑๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

50.00 37.14 12.86 

2. การปูองกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

57.14 28.57 14.29 

3. การบ าบัด  ฟื้นฟู  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 42.86 40.00 17.14 
4. การส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ 58.57 25.71 15.71 
5. การส่งเสริมปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข 

50.00 34.29 15.71 

6. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

42.86 40.00 17.14 

ภาพรวม 43.06 29.39 13.26 
 

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 

๑. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการกีฬาและ 
    การท่องเที่ยว 

ร้อยละ ๘๐ ๘๕ + ๕ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 50.00 31.43 18.57 
2. การเฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 42.86 34.29 22.86 
3. การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

58.57 25.71 15.71 

4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 64.29 20.00 15.71 
5. การจัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 58.57 27.14 14.29 

ภาพรวม 54.86 27.71 17.43 
 

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 

๑. ประชาชนมีจิตส านึกรักและหวงแหน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 

ร้อยละ ๘๐ ๙๐ + ๑๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร 50.00 32.89 17.14 
2. การพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน 

44.29 40.00 15.71 

3. การพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี 

47.14 30.00 22.86 

4. การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

45.71 30.00 24.29 

5. การส่งเสริมและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน 

47.14 38.57 14.29 

6. การพัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร 47.14 37.14 15.71 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

7. การส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชน  เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย 

54.29 40.00 5.71 

ภาพรวม 47.96 35.51 16.53 
 

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 

๑. บุคลากรในสังกัดได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิ 
ภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ๙๐ + ๑๐ 

2. ประชาชนในต าบลได้รับรู้ข่าวสารมากขึ้น ร้อยละ ๗๕ ๘๐ + ๑๐ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

55.71 28.57 15.71 

2. การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 54.29 28.57 17.14 
3. ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 47.14 34.29 18.57 
4. การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการ 57.14 22.86 20.00 

ภาพรวม 42.86 22.86 14.28 
๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 

๑. ประชาชนในต าบลมีความรู้รักสามัคคีเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ ๗๐ ๘๐ + ๑๐ 
๒. ประชาชนในต าบลมีส่วนร่วมในการอยู่เวรยามมากข้ึน ร้อยละ ๗๐ ๘๕ + ๑๕ 
๓. ประชาชนในต าบลได้รับรู้ข่าวสารมากขึ้น ร้อยละ ๗๕ ๘๐ + ๑๐ 
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ส่วนที่ 4 

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 ปัญหาในการด าเนินการ 
๑)  เทศบาลมีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวนมาก ซึ่งท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ตามเปูาหมายวางไว้  
๒)  เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2564 ได้ร้อยละ 20.06 ของโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างเต็มท่ี 

3)  เทศบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  โครงการ 27 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของโครงการทั้งหมดที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เนื่องการการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 

  
 อุปสรรคในการด าเนินการ 

๑)  เทศบาลมีปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก ท าให้ทางเทศบาลต้องน า
ปัญหาและความต้องการของประชาชนบรรจุในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมาก   

๒)  เทศบาลมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างเต็มที ่

3) ประเทศไทยประสบปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ส่งผลให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมต่างๆได้ 
    

 ข้อเสนอแนะ  
      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน เพ่ือ
ลดจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกินความจ าเป็นในการพัฒนาท้องถิ่น และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องของ
ประชาชนตามความจ าเป็นเร่งด่วน 

๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในเทศบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙0 ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3) เห็นควรของบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถด าเนินการพัฒนาได้
ตามโครงการที่บรรจุในแผนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 5 
รูปถ่ายโครงการ/กิจกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการก่อสร้างถนนทางเดิน คสล.สายเปาะวอเลาะ  ชุมชนสุเหร่า  

 ก่อนด าเนินการ 

 
 ขณะด าเนินการ 

 
 หลังด าเนินการ 
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2. โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายบ้านนูกัน ชุมชนตลาดมะรือโบ   
 ก่อนด าเนินการ 

 
 ขณะด าเนินการ 

 
 หลังด าเนินการ 
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3. โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. สายอาแวฮีเล  ชุมชนอาแว พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก 

 ก่อนด าเนินการ 

 
 ขณะด าเนินการ 

 
 หลังด าเนินการ 
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4. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฮาปา – บ้านก าปงปาเระ   
 ก่อนด าเนินการ 

 
 ขณะด าเนินการ 

 
 หลังด าเนินการ 
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5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาโงระนะ-อาแว   
 ก่อนด าเนินการ 

 
 ขณะด าเนินการ 

 
 หลังด าเนินการ 
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6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังเขา 

 ก่อนด าเนินการ 

 
 ขณะด าเนินการ 

 
 หลังด าเนินการ 

 
 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านมูนา – สุดซอย ชุมชนกูแบบาเดาะ 

 ก าลังด าเนินการ 
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8. โครงการก่อสร้างถนนทางเดิน สายบ้านยาลี ชุมชนบลูกา 

 ก าลังด าเนินการ 
 

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. และถมดินปรับภูมิทัศน์ สายแยกกูโบร์ ชุมชนบลุกา 

 ก าลังด าเนินการ 

 
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คลส. สายกูโบร์ ชุมชนฮาปา 

 ก าลังด าเนินการ 
 

11. โครงการก่อสร้างเรียงหิน กันตลิ่ง สายสถานีรถไฟมะรือโบ ชุมชนตลาดมะรือโบ 

 ก าลังด าเนินการ 
 

12.  โครงการก่อสร้างเรียงหิน กันตลิ่งคลองไอร์อาปา สายท านบ ชุมชนบูเกะปือเร๊าะ 

 ก าลังด าเนินการ 
 

13.  โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียติ 
 ก าลังด าเนินการ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
- ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

1. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 

1.1 หลักสูตร การท าน้ ายาล้างจานและน้ ายาซักผ้า 
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1.2 หลักสูตร การท าเบเกอรี่  
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2. โครงการส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ 
(การเลี้ยงไก่เบตงเพื่อฟักไข่สร้างรายได้ให้ครัวเรือน) 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. โครงการอาหารเสริมนม 
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2. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเขตเทศบาล 
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3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
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2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาให้กับชุมชน 

 

 
 

3. โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง กิจกรรมเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น สุขภาพจิตดีมีความสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 
 

2. โครงการจัดการเลือกตั้งต่างๆ 

 วันรับสมัครเลือกตั้ง 
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 วันอบรม กปน. 

 

 
 วันส่งมอบหีบบัตร 
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 วันเลือกตั้ง 

  

 
 การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีหน้า 2564 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


