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บทท่ี ๑ 

บทนํา 
  ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการ

บริหารงานเปนอยางยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผล เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ปที่ผานมา วามีความสอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม รวมทั้งการมีสวนรวมของภาค

ประชาชนอยางแทจริง 

  เทศบาลตําบลเมืองรามันห ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภาระหนาที่

จะตองใหการบริการแกประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ จึงจําเปนที่

จะตองจัดทําแผนติดตามและประเมินผลเพื่อใหวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดําเนินงาน

ในดานตาง ๆ เพื่อใชในการเปรียบเทียบการทํางานของปที่ผานมาไดดวย 

๑. จุดประสงคของการติดตามและประเมินผลแผน 

  ๑.๑ เพื่อใหการติดตามและประเมินผล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน

ตอประชาชน และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

  ๑.๒ เพื่อใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 

  ๑.๓ เพื่อใหรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลเมือง

รามันห และจะไดแกไขปญหาไดตรงกับความตองการของประชาชน 

  ๑.๔ เพื่อใหขอช้ีแนะแกผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 

 ๒. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน 

  ๒.๑ ความสําคัญของการติดตาม 

   การติดตามเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดําเนินการอยู โดยที่การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก

ออกแบบมาเพื่อใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลัง

เผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานหากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผล

ให เกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว 

กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการ

ควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายใน

หนวยงานหรือระหวางงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 

   ในการทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบการติดตามที่ดีแลว จะ

กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (Cost-effective) ดําเนินงานตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การให

ขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ การระบุปญหาที่เกิดข้ึนในโครงการ
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และการเสนอแนวทางแกปญหาการติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย 

การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ

ปรับปรุงการดําเนินงาน 

  ๒.๒ ความสําคัญของการประเมินผล 

   การประเมินผลนั้น  เปนสิ่ งหนึ่งที่จํ า เปนสําหรับการดําเนินการ 

เชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยาย

ขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผล

แผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไว ไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวา

แผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้น ใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่

กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับ

การใชทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูล

ยอนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การ

ประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคา และการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ โดยใชขอมูลที่

เก็บรวบรวมอยางเปนระบบมีความเที่ยงตรง เช่ือถือได 

 

 ๓. วิธีการติดตามและประเมินผล 

  ๓.๑ การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา 

  ๓.๒ การประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ป ๒๕๕๔ 

  ๓.๓ การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

 

 ๔. วิสัยทัศนในการพฒันาทองถิ่น 

  รวมคิด  รวมทํา รวมแกปญหา  พัฒนากายู ประชามีสุข  

 
 ๕. พันธกิจ 

  ๒.๑ สงเสริมและจัดระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณปูโภคและแหลงน้ํา 

  ๒.๒ สงเสริมใหประชาชนในตําบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองไดและเปน

ชุมชนที่เขมแข็งโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและความสงบเรียบรอย 

  ๒.๓ สงเสริมเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจของประชาชน สมาชิก และบุคลากรใน 

อบต.  ในการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน และ

รวมกันกําหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนา 
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  ๒.๔ สงเสริมใหองคกรจัดระบบสาธารณะ การบริหารจัดการ และอนรุักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๒.๕ สงเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 
 ๖. จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

  ๓.๑ ระบบการคมนาคมสะดวก 

  ๓.๒ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหมสีภาพที่ดีขึ้น 

  ๓.๓ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ๓.๔ มีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ 

  ๓.๕ ประชาชนไดประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได 

  ๓.๖ ประชาชนมีคุณภาพการศึกษา รวมทัง้ปลูกฝงใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

  ๓.๗ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา 

 

 ๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันาเทศบาลตาํบลเมืองรามันห   มีดังนี้ 

  ๒.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพยีง 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาในดานนี้ มุงเนนสงเสริมการพัฒนาการศึกษาในระบบและ

นอกระบบ   สงเสริมการพัฒนาอาชีพ   สงเสริมการสาธารณสุข   สงเสริมสวัสดิการสังคม และการ

สงเสริมการกีฬาและจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจในชุมชน  โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  

๑. การสงเสรมิการศกึษาในระบบและนอกระบบ 

๒. การสงเสรมิการพัฒนาอาชีพ 

๓. การสงเสรมิการสาธารณสุข 

๔. การสงเสรมิสวสัดิการสังคม 

๕. การสงเสรมิการกีฬาและจัดใหมสีถานที่พักผอนหยอนใจ 

๒.๒  ยุทธศาสตรการพฒันาหมูบาน / ชุมชนนาอยู 

        ยุทธศาสตรการพัฒนาในดานนี้ มุงเนนการจัดระบบคมนาคม การจัด

สาธารณูปโภค  สาธารณปูการ   การวางผงัเมอืงตลอดจนการวางผังเมือง   การควบคุมการ

กอสราง   เพื่อใหเทศบาลตําบลเมืองรามันห เปนเมอืงนาอยู ประชาชนไดรับการบริการดานสา

ธารณครอบคลมุพื้นที่  โดยมีแนวทางการพฒันาดังนี ้

๑. การคมนาคม 

๒. การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

๓. การวางผงัเมืองและควบคุมอาคาร 
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๒.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

        ยุทธศาสตรการพัฒนาในดานนี้    มุ ง เนนการพัฒนาบุคลากร เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการบริหารภายในของเทศบาลตําบลเมืองรามันห  การจัดหาอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชที่ทันสมัย  การประชาสัมพันธ  ขาวสาร และการอนุรักษศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี   โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

 

๑. การสงเสรมิการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิาร

องคกร 

๒. การสงเสรมิการบัรูขาวสาร และการประชาสมัพันธ 

๓. การสงเสรมิการอนุรักษศิลปะ  ศาสนา   วัฒนธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

 

๒.๔ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 

        ยุทธศาสตรการพัฒนาในดานนี้   เนนการใหประชาชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาทุกระดับ  รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบรอย  การปองกันบรรเทาสาธารณภัย  การ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งเปนปญหาระดับชาติและมีความเรงดวนในการแกไขปญหา  

โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

๑. การสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน 

๒. การรกัษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

๓. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

๒.๕ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        ยุทธศาสตรการพัฒนาดานนี้  ใหความสําคัญเนนหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  ใหมีลักษณะสมดุลและยังยืน   ใหมีสภาพความ

เปนเมืองนาอยู  การใชทรัพยากร ธรรมชาติเปนไปอยางคุมคาและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

ที่สุด  โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

   ๑. การสรางจิตสํานึกและการมสีวนรวมในการอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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แบบท่ี ๑ แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 

เทศบาลตําบลเมืองรามันห  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 

ไมมีการ

ดําเนินงาน 

สวนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น /  
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น /  
๓.  มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ /  
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น /  
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น /  
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
/ 

 

สวนที่  ๒  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล /  
๘.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน /  
๙.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

ทองถิ่น 
/  

๑๐.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ

ศักยภาพของทองถิ่น 
/  

๑๑.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
/ 

 

๑๒.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
๑๓.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น /  
๑๔.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
๑๕.  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด /  
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา /  
๑๗.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร /  
๑๘.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร /  
๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม /  

  สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด ๑๘ ขอ มีการจัดทําและ

ดําเนินงานตามแผนงานครบถวนกระบวนการ 
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แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําชี้แจง : แบบที่ ๒ เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการกําหนดระยะเวลาในการติดตาม และ

รายงานผลการดําเนินงาน เริ่มตั้งแต วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ หรือ

ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑. เทศบาลตําบลเมืองรามันห  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

๒. รายงานผลการดาํเนินงานไตรมาสที่ ๑ – ไตรมาสที่ ๔ 

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

    (๒) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)    (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม–กันยายน) 
 

สวนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  ๓  ป 

 ๓. จาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓  ป 

  

 

 

 

จํานวน

โครงการ

       งบ        

 ประมาณ

จํานวน

โครงการ

   งบ     

ประมาณ

จํานวน

โครงการ

   งบ     

ประมาณ

จํานวน

โครงการ

   งบ     

ประมาณ

คุณภาพชีวติและเศรษฐกิจ

พอเพียง
๖๗ ๔๕,๐๖๕,๘๐๐ ๕๘ ๑๘,๑๖๒,๐๐๐ ๕๑ ๗,๒๕๒,๐๐๐ ๑๗๖ ๗๐,๔๗๙,๘๐๐

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา

หมูบาน/ชุมชนนาอยู
๔๗ ๑๐๔,๘๔๑,๓๓๐ ๒๓ ๔๗,๘๖๐,๓๓๐ ๙ ๑๖,๙๔๕,๓๓๐ ๗๙ ๑๖๙,๖๔๖,๙๙๐

บริหารองคกร ศาสนา และ

วฒันธรรม
๑๐๗ ๓๐,๒๗๘,๔๐๐ ๕๑ ๑๑,๔๓๔,๔๐๐ ๔๙ ๑๐,๗๓๔,๔๐๐ ๒๐๗ ๕๒,๔๔๗,๒๐๐

เสริมสรางและรักษาความสงบ

เรียบรอย
๒๔ ๑๒,๓๒๕,๐๐๐ ๒๐ ๒,๑๒๕,๐๐๐ ๑๙ ๒,๐๒๕,๐๐๐ ๖๓ ๑๖,๔๗๕,๐๐๐

๕.ยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
๑๑ ๕,๔๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๔,๙๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๔,๙๖๐,๐๐๐ ๓๑ ๑๕,๓๘๐,๐๐๐

รวม ๒๕๖ ๑๙๗,๙๗๐,๕๓๐ ๑๖๒ ๘๔,๕๔๑,๗๓๐ ๑๓๘ ๔๑,๙๑๖,๗๓๐ ๕๕๖ ๓๒๔,๔๒๘,๙๙๐

รวม
ยุทธศาสตร

ปที่ ๑ ๒๕๕๔ ปที่ ๒   ๒๕๕๕ ปท่ี ๓   ๒๕๕๖
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามป 

  จากจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา ๓ ป..ของเทศบาลตําบล

เมืองรามันห จะเห็นไดวา มีจํานวนโครงการทั้ง ๕ ยุทธศาสตรทั้งสิ้น ๒๕๖ โครงการซึง่เปนจํานวนที่

มากที่เทียบกบังบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมา ในความคิดของคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา นั้นมีความคิดเห็นวาควรที่จะลดจํานวนโครงการในการจัดทําแผนในปตอไป  

 

 ๔. ผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันา ป ๒๕๕๔ 

 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา

คณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

พอเพียง

๑๓ ๑๙.๔๐ ๕๔ ๘๐.๖๐ - - - - ๖๗ ๒๖.๑๗

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา

หมูบาน/ชุมชนนาอยู
๓ ๖.๓๘ ๑ ๒.๑๓ ๔๔ ๙๓.๖๒ ๑ ๒.๑๓ - - ๔๗ ๑๘.๓๖

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาการ

บริหารองคกร ศาสนา และ

วัฒนธรรม

๒๑ ๑๙.๖๓ - ๘๖ ๘๐.๓๗ - - - - ๑๐๗ ๔๑.๘๐

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนา

เสริมสรางและรักษาความสงบ

เรียบรอย

๕ ๒๐.๘๓ - ๑๙ ๗๙.๑๗ - - - - ๒๔ ๙.๓๘

๕. ยุทธศาสตรการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม

๓ ๒๗.๒๗ - ๘ ๗๒.๗๓ - - - - ๑๑ ๔.๓๐

รวม ๔๕ ๑๗.๕๘ ๒๑๑ ๘๒.๔๒ - - - - ๒๕๖ ๑๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการที่

อยูระหวาง

ดําเนินการ

จํานวนโครงการที่

เสร็จ

จํานวน

โครงการทัง้หมด

จํานวนโครงการที่

ยังไมไดดําเนินการ

จํานวน

โครงการทีม่ี   

 การยกเลิก

 จํานวน

โครงการทีม่ี    

 การเพิ่มเตมิ

 

 สรุป 

  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนโครงการที่

แลวเสร็จ ๑๓ โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๙.๔๐ จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ ไมมี 

จํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการโครงการ ๕๔ คิดเปนรอยละ ๘๐.๖๐  จํานวนโครงการที่มีการ
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ยกเลิก ไมมี จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติมไมมี จํานวนโครงการทั้งหมด ๖๗ โครงการ คิดเปนรอย

ละ ๒๑.๑๗ 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู จํานวนโครงการที่แลวเสร็จ ๓ โครงการ 

คิดเปนรอยละ ๖.๓๘ จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ ๑ โครงการคิดเปนรอยละ ๒.๑๓ 

จํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ ๔๔ โครงการคิดเปนรอยละ ๙๓.๖๒  จํานวนโครงการที่มีการ

ยกเลิก ๑ โครงการ คิดเปนรอยละ ๒.๑๓ จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติมไมมี จํานวนโครงการ

ทั้งหมด ๔๗ โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๘.๓๖ 

 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวนโครงการที่แลว

เสร็จ ๒๑ โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๙.๖๓ จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ ไมมี จํานวน

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ ๘๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๘๐.๓๗  จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก 

ไมมี จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติมไมมี จํานวนโครงการทั้งหมด ๑๐๗ โครงการ คิดเปนรอยละ 

๔๑.๘๐ 

 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา เสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย จํานวนโครงการที่แลว

เสร็จ ๕ โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๐.๘๓ จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ ไมมี จํานวน

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ ๑๙ โครงการ คิดเปนรอยละ ๗๙.๑๗  จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก 

ไมมี จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติมไมมี จํานวนโครงการทั้งหมด ๒๔ โครงการ คิดเปนรอยละ 

๙.๓๘ 

 ๕. ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนโครงการที่แลวเสร็จ 

๓ โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๗.๒๗ จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ ไมมี จํานวนโครงการที่

ยังไมไดดําเนินการ ๘ โครงการ คิดเปนรอยละ ๗๒.๗๓  จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก ไมมี 

จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติมไมมี จํานวนโครงการทั้งหมด ๑๑ โครงการ คิดเปนรอยละ ๔.๓๐ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

  จากผลการดําเนินงานของเทศบาลตามแผลพัฒนาป ๒๕๕๔ จะเห็นไดวาแตละ

ยุทธศาสตรจะดําเนินการนอยมาก ถาเทียบกับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป ในความคิดเห็น

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ในปตอไป ควรบรรจุ

โครงการแผนใหสอดคลองกับงบประมาณที่จะไดรับการจัดสรรดวย เพราะจากตารางสรุปจะเห็นได

วา จํานวนโครงการที่บรรจุในแผนมีทั้งสิ้น ๒๕๖ โครงการ และไดดําเนินการไปเพียง ๔๕ โครงการ 

ซึ่งเมื่อเทียบเปนเปอรเซ็นต จะไดเพียง รอยละ ๑๗.๕๘ 
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. 

 ๕. การเบิกจายงบประมาณ ป ๒๕๕๔ 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
๓,๔๔๐,๘๐๐ ๓๒.๖๕ - - ๓,๔๔๐,๘๐๐ ๓๒.๖๕

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา

หมูบาน / ชุมชนนาอยู
๒,๓๑๐,๐๐๐ ๒๑.๙๒ - - ๒,๓๑๐,๐๐๐ ๒๑.๙๒

๓.ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางและรักษาความ

สงบเรียบรอย

๒,๓๘๙,๐๐๐ ๒๒.๖๗ - - ๒,๓๘๙,๐๐๐ ๒๒.๖๗

๔.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการบริหารองคกร 

ศาสนา และวัฒนธรรม
๑,๖๕๐,๐๐๐ ๑๕.๖๕ - - ๑,๖๕๐,๐๐๐ ๑๕.๖๕

๕. ยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

๗๕๐,๐๐๐ ๗.๑๒  -  - ๗๕๐,๐๐๐ ๗.๑๒

รวม ๑๐,๕๓๙,๘๐๐ ๑๐๐.๐๐ - - ๑๐,๕๓๙,๘๐๐ ๑๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร
งบปกติ เงินสะสม รวม

 

 สรุปการเบิกจายงบประมาณ ป ๒๕๕๔ 

  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต งบปกติจํานวนเงิน 

๓,๔๔๐,๘๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๓๒.๖๕ เงินสะสมไมมี รวมจํานวนเงิน ๓,๔๔๐,๘๐๐ บาท คิด

เปนรอยละ ๓๒.๖๕ 

  ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู   งบปกติจํ านวนเงิน 

๒,๓๑๐,๐๐๐  บาท    คิดเปนรอยละ ๒๑.๙๒ เงินสะสมไมมี รวมจํานวนเงิน ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท 

คิดเปนรอยละ ๒๑.๙๒ 

  ๓.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย  งบปกติจํานวนเงิน 

๒,๓๘๙,๐๐๐บาท คิดเปนรอยละ ๒๒.๖๗ เงินสะสมไมมี รวมจํานวนเงิน ๒,๓๘๙,๐๐๐ บาท คิด

เปนรอยละ ๒๒.๖๗ 
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  ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวัฒนธรรม งบปกติ

จํานวนเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐  บาท คิดเปนรอยละ ๑๕.๖๕ เงินสะสมไมมี  รวมจํานวนเงิน 

๑,๖๕๐,๐๐๐  บาท คิดเปนรอยละ ๑๕.๖๕ 

  ๕. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งบปกติ

จํานวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท  คิดเปนรอยละ ๗.๑๒  เงินสะสมไมมี รวมจํานวนเงิน  ๗๕๐,๐๐๐  

บาท คิดเปนรอยละ ๗.๑๒   

 รวมจํานวนเงินงบประมาณทั้ง ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

๑๐,๕๓๙,๘๐๐ บาท 

 

  ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เกี่ยวกับการ

เบิกจายงบประมาณตามโครงการแตละยุทธศาสตรปงบประมาณ ๒๕๕๔ นั้น คณะกรรมการมี

ความเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต มีความจําเปนอันดับที่ ๑ ที่ทาง

เทศบาลจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับผลการเบิกจายงบประมาณตามตาราง 
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สวนที่  ๓  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

     ๖.  โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป ๒๕๕๔ 

ดําเนินการ

เสร็จแลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

 งบประมาณที่

ไดรับ

 งบประมาณท่ี

เบิกจายไป

โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ / - - ๒,๔๕๗,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๕๐,๕๐๐.๐๐

โครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ / - - ๔๔๘,๕๐๐.๐๐ ๔๔๕,๕๐๐.๐๐

เงิน สปพ. / - - ๒,๕๕๗,๖๑๖.๑๓ ๒,๕๕๗,๖๑๖.๑๓

โครงการคาใชจายในการปรับ

สภาพที่อยูอาศัย

/
- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

โครงการวัสดุการศึกษา / - - ๓๗,๒๐๐ ๓๗,๒๐๐

โครงการพ้ืนที่สรางสรรค

สําหรับเด็ก /
- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

โครงการทุนการศึกษาสําหรับ

 ผดด. /
- - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ในพื้นที่เสี่ยงภัยชนด Post 

Top

- / - ๔,๙๘๘,๐๐๐ ๔,๙๘๘,๐๐๐

โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด

(cctv)และอปุกรณเสริมพรอม

ติดตั้ง

/ - - ๔,๑๑๔,๐๐๐ ๔,๑๑๔,๐๐๐

ผลการดําเนินงาน

โครงการ

งบประมาณ

รวม ๑๔,๗๑๒,๓๑๖ ๑๔,๗๐๒,๘๑๖

 

 

 
สวนที่  ๔  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 

คําชี้แจง :  แบบที่  ๓/๑ เปนประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงาน

ป ละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
 

สวนที่  ๑  ขอมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น........เทศบาลตําบลเมืองรามนัห 

 

๒. วัน/เดือน/ปทีร่ายงาน....๒๒....ธันวาคม  ๒๕๕๔ .................. 

 

สวนที่  ๒  ยุทธศาสตรและโครงการในป ๒๕๕๔ 

      ๓.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการทีป่รากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัต ิ

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 

ที่ไดปฏิบัต ิ

๑.  ยุทธศาสตรการพฒันาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจพอเพยีง ๖๗ ๑๓ 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู ๔๗ ๓ 
๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๐๗ ๒๑ 
๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมเสรางและรักษาความสงบเรียบรอย ๒๔ ๕ 
๕.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๑๑ ๓ 

รวม ๒๕๖ ๔๕ 

 

  สรุปยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ได

ปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตรการพฒันาคุณภาพชวีิตและเศรษฐกิจพอเพยีง จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูใน

แผน ๖๗ โครงการ จํานวนโครงการที่ไดปฏบิัติ ๑๓ โครงการ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน ๔๗ 

โครงการ จํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ ๓ โครงการ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวัฒนธรรม จาํนวนโครงการที่ปรากฏอยู

ในแผน ๑๐๗ โครงการ จํานวนโครงการที่ไดปฏบิัติ ๒๑ โครงการ 
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมเสรางและรักษาความสงบเรียบรอย จํานวนโครงการที่ปรากฏอยู

ในแผน ๒๔ โครงการ จํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ ๕ โครงการ 

๕. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนโครงการทีป่รากฏ

อยูในแผน ๑๑ โครงการ จํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ ๓ โครงการ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

  คณะกรรมการมีความเห็นวา เวลาจะบรรจุโครงการลงในแผนควรใหสอดคลองกบั

งบประมาณที่จะไดรับการจัดสรรดวย เพราะผลสรุปของโครงการที่ไดดําเนินการในป ๒๕๕๔ มี 

จํานวนโครงการที่บรรจุในแผนมีทั้งสิ้น ๒๕๖ โครงการ และไดดําเนินการไปเพียง ๔๕ โครงการ ซึ่ง

มันมากเกินไป ควรเขียนโครงการในภาพรวมใหกวางๆ 

    

สวนที่  ๓  ผลการดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลเมืองรามันห รวมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได

ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๐๕ คน โดย

แยกเปนชุมชนละ ๑๕ ชุด และไดดาํเนินการสํารวจเปนที่เรียบรอย สรุปไดดังน้ี 

 

๑. เพศ 
เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๓๔ ๓๒.๔ 

หญิง ๗๑ ๖๗.๖ 

รวม ๑๐๕ ๑๐๐ 

 

๒. อายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา ๒๐ ป ๓๔ ๓๒.๔ 

๒๐-๓๐ ป ๗๑ ๖๗.๖ 

๓๑-๔๐ ป ๕๑ ๔๘.๖ 

๔๑-๕๐ ป ๑๒ ๑๑.๔ 

๕๑-๖๐ ป ๒ ๑.๙ 

รวม ๑๐๕ ๑๐๐ 
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๓. อาชีพหลัก 

อาชีพหลกั จํานวน รอยละ 

รับราชการ ๕ ๔.๘ 

คาขาย-ธุรกิจสวนตัว ๒๐ ๑๙.๐ 

รับจาง ๒๒ ๒๑.๐ 

นักเรียน/นกัศึกษา ๑ ๑.๐ 

เกษตรกร ๕๗ ๕๔.๓ 

รวม ๑๐๕ ๑๐๐ 
 

 

 ๔. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

๑)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๓๕.๒ ๖๔.๘ ๐ 

๒)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๕.๗ ๔๘.๖ ๕.๗ 

๓)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๓.๘ ๔๕.๗ ๑๐.๕ 

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๒๕.๗ ๖๘.๖ ๕.๗ 

๕)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๑.๙ ๗๘.๑ ๐ 

๖)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๒๑.๙ ๗๒.๔ ๕.๗ 

๗)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น ๓๑.๔ ๖๘.๖ ๐ 

๘)  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน ๓๘.๑ ๕๖.๒ ๕.๗ 

๙)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๗.๑ ๓๗.๑ ๕.๗ 

ภาพรวม ๓๕.๖๔ ๖๐.๐๓ ๔.๓๓ 

 

สรุป 
 ผลการดําเนินการสํารวจ ความพึงพอใจของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตําบล

เมืองรามันห จํานวน ๗ ชุมชน จํานวน ๑๐๕ คน ในภาพรวมโดยสํารวจจากแบบสอบถามทั้งสิ้น ๙ 

ประเด็น  ภาพโดยรวมมีอยูดวยกัน ๓ ระดับ คือพอใจมาก  พอใจ และไมพอใจ 

  จากจํานวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมาก  คิดเปนรอยละ ๓๕.๖๔ 

  จากจํานวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจ       คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๓ 

  จากจํานวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  ไมพอใจ    คิดเปนรอยละ ๔.๓๓ 
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 ๕. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี ๑   ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 

๑) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

  

ประเด็น 

คะแนนความ

พึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ 

คะแนน) 

๑)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๗.๓๙ 

๒)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๖ 

๓)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม ๗.๘๓ 

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ ๗.๘๘ 

๕)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๑๔ 

๖)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด ๗.๔๔ 

๗)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น ๗.๒๕ 

๘)  ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม ๗.๖๐ 

ภาพรวม ๗๕.๓๕ 
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๕.  ผลการดําเนนิงานในแตละยุทธศาสตร 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู 

๑) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

 

  

ประเด็น 

คะแนนความ

พึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ 

คะแนน) 

๑)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๖.๗๙ 

๒)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม ๖.๙๐ 

๓)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม ๖.๖๑ 

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ ๖.๖๕ 

๕)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๘๐ 

๖)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด ๖.๗๕ 

๗)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น ๖.๖๗ 

๘)  ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม ๖.๕๖ 

ภาพรวม ๖๗.๑๗ 
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๕.  ผลการดําเนนิงานในแตละยุทธศาสตร 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น 

คะแนนความ

พึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ 

คะแนน) 

๑)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๗.๑๐ 

๒)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม ๖.๘๗ 

๓)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม ๖.๙๔ 

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ ๖.๔๘ 

๕)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๐๔ 

๖)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด ๗.๑๙ 

๗)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น ๖.๘๙ 

๘)  ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม ๖.๖๐ 

ภาพรวม ๖๙.๓๐ 
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 ๕.  ผลการดําเนนิงานในแตละยุทธศาสตร 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 

๑) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น 

คะแนนความ

พึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐

คะแนน) 

๑)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๖.๙๐ 

๒)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม ๖.๙๐ 

๓)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม ๖.๖๕ 

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ ๖.๖๑ 

๕)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๘๔ 

๖)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด ๖.๗๔ 

๗)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น ๖.๖๘ 

๘)  ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม ๖.๔๔ 

ภาพรวม ๖๖.๗๖ 
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    ๕.  ผลการดําเนนิงานในแตละยทุธศาสตร 

 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

 

ประเด็น 

คะแนนความ

พึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ 

คะแนน) 

๑)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๖.๖๕ 

๒)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม ๖.๖๓ 

๓)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม ๗.๐๐ 

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ ๖.๙๕ 

๕)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๓๕ 

๖)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด ๕.๙๔ 

๗)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น ๖.๒๙ 

๘)  ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม ๖.๖๔ 

ภาพรวม ๖๕.๕๖ 
   

 

  ผลการดําเนินการสํารวจ ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลเมืองรามันห จํานวน ๑๐๕ คน จาก ๗ ชุมชน โดยแยกแตละยุทธศาสตร โดยสํารวจ

จํานวน ๘ ประเด็น แตละประเด็นมีจํานวนคะแนนเต็ม ๑๐ ในที่นี้ขอสรุปในภาพรวมของแตละ

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ ประชาชนมีความพึ่งพอใจในภาพรวม คิดเปนรอยละ   ๗๕.๓๕ 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ ประชาชนมีความพึ่งพอใจในภาพรวม คิดเปนรอยละ   ๖๗.๑๗ 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ ประชาชนมีความพึ่งพอใจในภาพรวม คิดเปนรอยละ     ๖๙.๓๐ 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ ประชาชนมีความพึ่งพอใจในภาพรวม คิดเปนรอยละ   ๖๖.๗๖ 

 ยุทธศาสตรที่ ๕ ประชาชนมีความพึ่งพอใจในภาพรวม คิดเปนรอยละ   ๖๕.๕๖ 
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  จะเห็นไดวายุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

พอเพียง มีคะแนนความพึ่งพอใจของประชาชนมากที่สุด รองลงมา ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนาและวัฒนธรรม  สวนยุทธศาสตรที่ประชาชนมีความพึงพอใจนอย

ที่สุด ไดแกยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

  จากสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน คณะกรรมการติดตามฯมี

ความคิดเห็น วาควรใหความสําคัญกับโครงการในยุทธศาสตรที่ ๕ ไดแกยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพราะในปนี้ไดคะแนนความพึ่งพอใจนอยสุด แตเรื่อง

สิ่งแวดลอมในสภาพปจจุบันมีความจําเปนที่ทุกภาคสวนควรใหความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจาก

สภาวการณ ปจจุบัน ปญหาภาวะโลกรอนเปนปญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ถาพวกเรา

ไมชวยกันปองกันภาวะโลกรอน ก็จะทําใหอายุของโลกเราก็จะสั้นลง 
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