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คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะทิว 
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ด�วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข�อ ๒๙  และ ข�อ ๓๐  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได�กำหนดให�มีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนามีหน�าท่ีดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ซ่ึงคณะกรรมการจะต�องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินจะต�องรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินต�อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ิน
ทราบในท่ีเป@ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าว และต�องป@ดประกาศไว�เปAน
ระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยปBละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปB  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข�อ ๒๙ (๓)  ท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข�อ ๑๒    

 

ดังนั้น  เพ่ือให�การติดตามและประเมินผลแผนถูกต�องตามระเบียบดังกล�าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะทิว  จึงได�ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีได�จาก
การติดตามให�นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวทราบ  คณะกรรมการหวังเปAนว�ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเปAนประโยชน�อย�างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก�ไขปFญหาให�กับประชาชนได�  และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะทิว 
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เนื่องด�วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให�แก�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ได�กำหนดให�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีบทบาทและอำนาจหน�าท่ีต�างๆ  เพ่ือประชาชน  ท้ังใน
ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร�อย  ด�านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท�องเท่ียว  ด�านการบริหารจัดการ การ
อนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ด�านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป:ญญาท�องถ่ิน  แม�ว�า
องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะมีอำนาจหน�าท่ี แต�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินส�วนใหญ�ยังคงมีทรัพยากรจำกัด     
ท้ังทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ!  เพ่ือให�การดำเนินงานขององค!กรเป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร�งใส และเกิดประโยชน!สูงสุดแก�ท�องถ่ินของตน  จึงกำหนดให�องค!กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน  มีหน�าท่ีจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง  โดยให�จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ท้ังนี้  แผนพัฒนาท�องถ่ินจะต�องสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู�บ�านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป;นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต�องมีการกำหนดยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท�องถ่ินระดับจังหวัด ร�วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค!การบริหารส�วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินระดับจังหวัด  ผู�แทนองค!กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด  ร�วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือให�การจัดทำแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยนำยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช�เป;นแนวทางในการจัดทำ
แผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเองได�ต�อไป และเพ่ือให�สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปEของจังหวัดและตอบสนองความต�องการของประชาชนอันจะนำไปสู�การจัดทำงบประมาณ ท่ีมี
ประสิทธิภาพในท�องถ่ินได�อย�างแท�จริง  เป;นเครื่องมือในการพัฒนาท�องถ่ินให�เข�มแข็ง เกิดประโยชน!สูงสุดต�อ
ประชาชนในท�องถ่ิน   

 

ดังนั้น  องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  จึงต�องกำหนดยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ให�สอดคล�องยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสู�การบูรณาการ
ร�วมกัน ให�เกิดความสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู�แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตร!ชาติ ๒๐ ปE  ไทยแลนด! ๔.๐  และในการ
จัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน  จึงจำเป;นต�องมีการกำหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต�อการทำงานเพ่ือพัฒนา
ท�องถ่ินและสามารถบ�งชี้ความสำเร็จของแผนได�ด�วยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

 
 
 
 

 
 

บทนำบทนำบทนำ   
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๑)  เป;นการลดความไม�แน�นอนและป:ญหาความยุ�งยากซับซ�อนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทำให�เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม�ๆ เข�ามาในองค!กร  
๓)  ทำให�การดำเนินการขององค!กรบรรลุเปLาหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เป;นการลดความสูญเปล�าของหน�วยงานท่ีซ้ำซ�อน และ  
๕)  ทำให�เกิดความแจ�มชัดในการดำเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเป;นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสำหรับอนาคต  เพ่ือให�องค!การบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล�าวมาข�างต�น แม�ว�าองค!กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินจะมีแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีดีเท�าไรก็ตาม แต�หากไม�สามารถบ�งชี้ถึงผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนได�  ก็ไม�
สามารถท่ีจะบ�งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท�องถ่ินได�  เพราะฉะนั้น  จึงต�องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท�องถ่ิน  อันเป;นเครื่องมือท่ีสำคัญประการหนึ่งท่ีจะให�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถดำเนินงานได�
ตามเปLาหมายท่ีวางไว�  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ท้ังนี้  เทศบาลตำบลปะทิว  ได�จัดทำ
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปE  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแก�ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ไปแล�ว  แต�ต�อมาได�
ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และได�ประกาศใช�ไปเม่ือวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  เพราะฉะนั้น  เทศบาลตำบลปะทิว  จะต�องดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท�องถ่ินดังกล�าว  
ซ่ึงประกอบไปด�วย   

 

 ๑.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร'  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคล�อง
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
จะต�องดำเนินการให�คะแนนตามเกณฑ!ท่ีกำหนดไว�  ซ่ึงเป;นส�วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให�แล�วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต�วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ�าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ�อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ท้ังนี้  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ประจำปEงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ของเทศบาลตำบลปะทิว  ได�
ประกาศใช�เม่ือวันท่ี  17  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒     
   

๒.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ป2งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  
เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินต�อผู�บริหารท�องถ่ิน  
เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปZดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล�าว และต�องปZดประกาศไว�เป;นระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยปEละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปE   
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จากเหตุผลดังกล�าว  เทศบาลตำบลปะทิว  จึงต�องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ข้ึน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค!กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข�อ ๒๙  ดังนี้ 
  (๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินต�อผู�บริหาร

ท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปZดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล�าว และต�องปZดประกาศไว�เป;นระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยปEละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปE  (แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข�อ ๑๒)                                      

 

 
 
 
“ระบบติดตาม” เป;นเครื่องมือสำคัญท่ีช�วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง 

“ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป;นตัวบ�งชี้ว�า ผลจากการดำเนินงานเป;นไปตามหรือบรรลุตามเปLาหมายหรือไม�อย�างไร 
เพ่ือนำข�อมูลดังกล�าวมาใช�ในการปรับปรุง แก�ไข ขยายขอบเขต หรือแม�แต�ยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได�ว�าเป;นเครื่องมือท่ีจำเป;นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ดำเนินการอยู�โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือให�
ข�อมูลปLอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ ป:ญหาท่ีกำลังเผชิญอยู�และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม�มีระบบติดตามของโครงการแล�ว ย�อมส�งผลให�เกิดความล�าช�า ในการดำเนินงานให�ลุล�วง 
ค�าใช�จ�ายโครงการสูงเกินกว�าท่ีกำหนดไว� กลุ�มเปLาหมายหลักของโครงการไม�ได�รับประโยชน!หรือได�รับน�อยกว�าท่ี
ควรจะเป;น เกิดป:ญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย�งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน�วยงานหรือระหว�างหน�วยงานกับกลุ�มเปLาหมายท่ีได�รับประโยชน!จากโครงการในทางตรงกันข�า
หากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล�ว จะก�อให�เกิดประสิทธิภาพในการใช�ต�นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด�าน
ต�างๆ  เป;นการให�ข�อมูลปLอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปLาหมายของโครงการต�างๆ การระบุป:ญหาท่ีเกิดข้ึนใน
โครงการและการเสนอทางแก�ป:ญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข�าถึงโครงการของกลุ�มเปLาหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส�วนต�างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
โดยส�วนใหญ�แล�วผู�บริหารโครงการมักจะไม�ให�ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว�าเป;นสิ่งท่ี
ต�องใช�เทคนิคเชิงวิชาการค�อนข�างสูง จึงปล�อยให�เป;นหน�าท่ีของหน�วยงานระดับสูงกว�าเป;นผู�ดำเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค�าใช�จ�ายสูง และก�อให�เกิดความยุ�งยากซับซ�อนในทางปฏิบัติ อย�างไรก็ตามในความเป;นจริงแล�วข้ึนอยู�กับ
ความจำเป;นและทรัพยากรท่ีมีอยู�ในแต�ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได�ว�าการวางระบบติดตามไม�จำเป;นท่ี
จะต�องแบกรับภาระต�นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ�อนแต�อย�างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน�าท่ีจัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะ 

 
 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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เลือกใช�วิธีติดตามท่ีก�อให�เกิดประสิทธิภาพในการใช�ต�นทุนสูงสุดในส�วนของ “การประเมินผล” นั้น เป;นสิ่งหนึ่งท่ี
จำเป;นสำหรับการดำเนินการเช�นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีได�จากการประเมินจะใช�ในการปรับปรุง แก�ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซ่ึงข้ึนอยู�กับวัตถุประสงค!ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป;นสิ่งท่ีจะบ�งชี้ว�าแผนงานท่ีกำหนดไว�ได�มีการปฏิบัติหรือไม� อย�างไร อันเป;นตัวชี้วัดว�าแผนหรือโครงการท่ีได� 
ดำเนินการไปแล�วนั้นให�ผลเป;นอย�างไร นำไปสู�ความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว�หรือไม� อีกท้ังการติดตามและ
ประเมินผลยังเป;นการตรวจสอบดูว�ามีความสอดคล�องกับการใช�ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีได�จาก 
การติดตามและประเมินผลถือเป;นข�อมูลย�อนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต�อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป;นกระบวนการตัดสินคุณค�าและการตัดสินใจอย�างมีหลักเกณฑ!โดยใช�
ข�อมูลท่ีเก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป;นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค!กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินเพ่ือให�เกิดความโปร�งใส เป;นเข็มทิศท่ีจะชี้ได�ว�าการพัฒนาท�องถ่ินจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต�อหรือยุติ
โครงการต�างๆ  เป;นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร�างระบอบประชาธิปไตยในท�องถ่ิน เพราะว�าการดำเนินการ
ใดๆ  ของหน�วยงานหรือองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไว�แล�วและท่ีได�จัดทำเป;น
งบประมาณรายจ�ายได�รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน�วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท�องถ่ิน  ประชาชนในท�องถ่ินล�วน
เป;นกระบวนการมีส�วนร�วมเพ่ือให�เกิดความโปร�งใส  เป;นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปLาหมายขององค!กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเป;นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน  เป;นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซ่ึงเป;นการประเมินท้ังแผนงาน  นโยบายขององค!กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค!กรว�าแผนยุ
ทศาสตร!และแนวทางท่ีถูกกำหนดไว�ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค!จริงหรือไม�  สนองตอบต�อ
ความต�องการของประชาชนหรือผู�ท่ีมีส�วนได�เสียทุกฝkายหรือไม�  การติดตามและประเมินผลนี้ไม�ใช�การตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด  แต�เป;นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือให�ทราบว�าผลท่ีเกิดข้ึนถูกต�องและเป;นไปตาม
วัตถุประสงค!มากน�อยเพียงไร  เป;นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร!การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปE ว�าเป;นไป
ตามความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินหรือไม�  นโยบายสาธารณะท่ีกำหนดไว�ในรูปของการวางแผนแบบมีส�วน
ร�วมของประชาชนหรือการประชาคมท�องถ่ินได�ดำเนินการตามเปLาหมายท่ีกำหนดไว�หรือไม�  ระยะเวลาในการ
ดำเนินการสอดคล�องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ีของท�องถ่ินหรือไม�  การติดตามและประเมินผลเป;นการวัด
ระดับความสำเร็จหรือล�มเหลวของยุทธศาสตร!การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปE  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดล�อมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินป:จจัยนำเข�าหรือทรัพยากรท่ีใช�โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธ!นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งท่ีจะได�รับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช�วยทำให�ผู�บริหาร
ท�องถ่ินนำไปเป;นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร!การพัฒนา  แผนพัฒนาท�องถ่ิน  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช�เป;นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทำหรือไม�กระทำหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว�าไม�เกิดความคุ�มค�า  ต�อประชาชนหรือประชาชนไม�พึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและ 
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ประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท�องถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  
องค!กรภาคประชาสังคมหรือองค!กรทางสังคม  องค!กรเอกชน  หน�วยงานราชการท่ีมีหน�าท่ีกำกับดูแลหน�วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และท่ีสำคัญท่ีสุดคือผู�รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป;นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินว�าดำเนินการได�ตามเปLาหมายท่ีกำหนดไว�หรือไม�  ทำให�ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได�อย�างเป;นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทำให�ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ�อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ป:ญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ต�างๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองค!กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผู�มีส�วนเก่ียวข�องเพ่ือนำไปสู�การปรับปรุงแผนงานให�เกิด
ความสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมในสังคมภายใต�ความต�องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู�การ
วางแผนการพัฒนาในปEต�อๆ ไป เพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค�าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็
ต�องเร�งรีบดำเนินการและจะต�องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานต�างๆ ท่ีเป;นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร�างให�เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต�องเร�งรีบดำเนินการและจะต�องต้ังรับให�
ม่ันรอโอกาสท่ีจะดำเนินการและต้ังม่ันอย�างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเป;นป:ญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือ
พบจุดอ�อนต�องหยุดและลดถอยป:ญหาลงให�ได�  ดำเนินการปรับปรุงให�ดีข้ึน  ต้ังรับให�ม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดท�าย
เม่ือมีโอกาสก็จะต�องใช�พันธมิตรให�เกิดประโยชน!เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต�างๆ พร�อมการ
ปรับปรุงและเร�งรีบดำเนินการสิ่งเหล�านี้จะถูกค�นพบเพ่ือให�เกิดการพัฒนาท�องถ่ิน  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซ่ึงส�งผลให�เกิดกระบวนการพัฒนาท�องถ่ินอย�างเข�มแข็งและมีความยั่งยืน  เป;นไปตามเปLาประสงค!ท่ีต้ัง
ไว�ได�อย�างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนำไปใช�ให�เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ�างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�ให�การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก�ไขป:ญหาของท�องถ่ิน 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.  วัตถุประสงค'ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ข้ันตอนท่ี ๑   
แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข�อ ๒๘  ดังนี้   
ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วย  
๑)  สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให�คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน�าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน�าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ข�อ  ๒๘  ให�มีวาระอยู�ในตำแหน�งคราวละสี่ปEและ

อาจได�รับการคัดเลือกอีกได� (ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข�อ  ๑๑)  แต�ท้ังนี้  เทศบาลตำบลปะทิว  ได�แต�งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะทิว  คำสั่งท่ี  ๗๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด  ๖ ข�อ  ๒๘  ซ่ึงคณะกรรมการมีวาระอยู�ในตำแหน�งคราวละสองปE   

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข�อ ๒๙ (๑)   

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข�อ ๒๙ (๒)   

ข้ันตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินต�อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนใน
ท�องถ่ินทราบในท่ีเปZดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าว และต�องปZดประกาศไว�
เป;นระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยปEละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปE  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข�อ ๒๙ (๓)  ท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข�อ ๑๒    

 
 

3.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ข้ันตอนท่ี ๕    
ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต�อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ท�องถ่ิน  พร�อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปZดเผย
ภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล�าวและต�องปZดประกาศโดย
เปZดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน  โดยอย�างน�อยปEละครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปE   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข�อ  ๓๐ (๕)  ท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข�อ ๑๓        

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบใน
ท่ีเป@ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล�าวและต�องป@ดประกาศโดยเป@ดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน  โดย
อย�างน�อยป2ละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป2   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท�องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได�จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได�กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลปะทิว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค!กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน  ข�อ  ๗  และคู�มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติขององค!กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน (โดยกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินร�วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร!)  ดังนี้ 

๕ .๑   กรอบ เวลา (time & timeframe)  ความสอดคล� อ ง (relevance) ความพ อ เพี ยง 
(adequacy)  ความก�าวหน�า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ'และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดำเนินโครงการเป;นไปตามห�วงเวลาท่ีกำหนดเอาไว�ในแผนการดำเนินงานหรือไม�  

และเป;นห�วงเวลาท่ีดำเนินการเหมาะสมต�อถูกต�องหรือไม�  มีความล�าช�าเกิดข้ึนหรือไม�    
(๒)  ความสอดคล�อง (relevance) 

มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ�นดิน  ยุทธศาสตร!ประเทศ  ค�านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร!และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร!การพัฒนากลุ�มจังหวัด  ยุทธศาสตร!การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร!
การพัฒนาองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน!  
พันธกิจ  จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู�บริหาร  รวมท้ังป:ญหา  ความต�องการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป;นโครงการท่ีมีความจำเป;นต�อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก�ไขป:ญหาท่ีเกิดข้ึนได�ในชุมชน และสามารถดำเนินการได�ตามอำนาจหน�าท่ีของท�องถ่ิน โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท�องถ่ิน   

(๔)  ความก�าวหน�า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก�าวหน�าในอนาคตของท�องถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได�สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ำใช�ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟLาใช�ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟLาสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล�งน้ำในการเกษตรพอเพียง   

 
 
 

 
 

4.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๒)  ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได�รับการศึกษาบ้ัน พ้ืนฐานทุกคน  ผู�สู งอายุ   ผู� พิการ ผู�ปk วยเอดส!   

ผู�ด�อยโอกาสได�รับการดูแลอย�างท่ัวถึงกลุ�มอาชีพมีความแข�งแข็ง  โรคติดต�อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม�ลดลง  
สภาพความเป;นอยู�ดีข้ึน  มีท่ีอยู�อาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร�างกายแข็งแรง 

๓)  ด�านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
ประชาชนได�รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย!สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด�านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท�องเท่ียวใน
ท�องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได�เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   

๕)  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม�ถูกทำลาย  สภาพแวดล�อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจาก

มลภาวะท่ีเป;นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย�างเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีข้ึน     
๖)  ด�านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิป]ญญาท�องถ่ิน 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป:ญญาท�องถ่ินท�องถ่ินยังคงอยู�และ
ได�รับการส�งเสริมอนุรักษ!สู�คนรุ�นต�อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท�องถ่ินมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และ
เข�ามามีส�วนร�วมในการอนุรักษ! ฟvwนฟู และสืบสานภูมิป:ญญาและคุณค�าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเป;น
ชีวิต ค�านิยมท่ีดีงาม และความเป;นไทย  รวมท้ังได�เรียนรู�ความสำคัญ รู�จักวิถีชีวิต รู�ถึงคุณค�าของประวัติศาสตร!ใน
ท�องถ่ิน ความเป;นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท�องถ่ิน อันจะสร�างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท�องถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดำเนินการว�าสามารถดำเนินการได�บรรลุวัตถุประสงค!

หรือไม�  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม�  ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม�  การดำเนินโครงการสามารถแก�ไข
ป:ญหาของชุมชนได�หรือไม�  งบประมาณถูกใช�ไปอย�างประหยัดและคุ�มค�า ทรัพย!สินของ เช�น วัสดุ  อุปกรณ!  
ครุภัณฑ! ถูกใช�ไปอย�างคุ�มค�า  มีการบำรุงรักษาและซ�อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม� 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน�อยเพียงใด  ป:ญหาของชุมชนประชาชนได�รับการแก�ไข

หรือไม�  มีผลกระทบต�อประชาชนในชุมชนหรือไม�   
(๗)  ผลลัพธ'และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได�รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงส�งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป;นการประเมินถึงผลกระทบต�อชุมชนและสังคมและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล�อม  สิ่งแวดล�อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว�ามี
ผลกระทบเกิดข้ึนอย�างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต�องหรือไม�  
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๕.๒  การวิเคราะห'สภาพแวดล�อมของท�องถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห!สภาพแวดล�อมท�องถ่ิน  

ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  และรวมท้ังตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู�บ�านท่ีบางส�วนหรือและส�วนใหญ�อยู�ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข�างเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ!ซ่ึงกันและกันกับ
สภาพแวดล�อมภายใต�สังคมท่ีเป;นท้ังระบบเปZดมากกว�าระบบปZดในป:จจุบัน โดยการวิเคราะห!สภาพแวดล�อมเป;น
การวิเคราะห!สภาพแวดล�อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห'สภาพแวดล�อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห!สภาพแวดล�อม

ภายนอก  เป;นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองป:จจัยหรือข�อมูลจากสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต�อ
ท�องถ่ิน  เช�น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล�อม  วิเคราะห!เพ่ือให�เกิดการ 
บูรณาการ (integration) ร�วมกันกับองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  หน�วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห!
สภาพภายนอกนี้ เป;นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต�องดำเนินการและแก�ไขป:ญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห'สภาพแวดล�อมภายใน   
เป;นการตรวจสอบ ประเมินและกรองป:จจัยหรือข�อมูลจากสภาพแวดล�อมในท�องถ่ิน 

ป:จจัยใดเป;นจุดแข็งหรือจุดอ�อนท่ีองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได�  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให�มีการวิเคราะห!สภาพแวดล�อมภายใน  สามารถทำได�
หลายแนวทาง  เช�น  การวิเคราะห!ห�วงโซ�แห�งคุณค�าภายในท�องถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะห!ป:จจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป;นการวิเคราะห!  ตรวจสอบ  ติดตามองค!กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินเพ่ือวิเคราะห!ถึงจุดแข็งและจุดอ�อน        

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร!และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร!  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคล�อง
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปEงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖3  รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

๕.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหว�างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดใน
พ้ืนท่ีขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินประจำปEงบประมาณนั้น  ว�าสามารถเป;นไปตามเปLาหมายท่ีตั้งไว�หรือไม� 

๕.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปEท่ีผ�านมาละปEป:จจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได�จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 

 
 



- 11 – 
 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงต�อง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค!ประกอบท่ีสำคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค!กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู�เข�าร�วมติดตามและประเมินผล  ได�แก�  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู�รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท�องถ่ิน  ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง  และผู�มีส�วนได�เสีย (stakeholders) ในท�องถ่ิน  
ผู�รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข�อท่ี ๓ ข�างต�น) 
  (๓)  ห�วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต�องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินต�อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ิน
ทราบในท่ีเปZดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าว และต�องปZดประกาศไว�เป;น
ระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยปEละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปE   

(๔)  เครื่องมือ  อันได�แก�   
เครื่องมือ  อุปกรณ!  สิ่งท่ีใช�เป;นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช�ในการ

รวบรวมข�อมูลแผนพัฒนาท่ีได�กำหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต�อการพัฒนาท�องถ่ิน  ข�อมูลดังกล�าวเป;นได�ท้ังข�อมูลเชิงปริมาณ  
และข�อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป;นและสำคัญในการนำมาหาค�าและผลของประโยชน!ท่ีได�รับจากแผนพัฒนา  
เป;นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล�องของยุทธศาสตร!และโครงการ  แบบตัวบ�งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข�อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นำไปวิเคราะห!ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต�างๆ ท่ีสอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันได�แก�  
  เป;นเป;นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต�องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร!  

ซ่ึงเป;นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต�างๆ ท่ีเป;นทรัพย!สินขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนา
ท�องถ่ิน  โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต�างๆ  อันได�แก�แผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ�ายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพย!สินต�างๆ 
มีอยู�จริงหรือไม�  สภาพของทรัพย!สินนั้นเป;นอย�างไร อันได�แก�  ครุภัณฑ!  ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  กลุ�มผลประโยชน!
ต�างๆ เพ่ือตรวจดูว�าดำเนินการให�เป;นไปตามวัตถุประสงค!และได�รับผลตามท่ีต้ังไว�หรือไม� โดยการเก็บข�อมูล 
วิเคราะห!ข�อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข�อมูล  การนำ
ข�อมูลมาวิเคราะห!  เปรียบเทียบ  การค�นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต�อองค!กรสอบถาม
ข�อมูลจากผู�รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห!ป:ญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก�ไขป:ญหา   

 

5.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข�อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บข�อมูลจากแผนยุทธศาสตร!การพัฒนา  แผนพัฒนาท�องถ่ิน  แผนการ

ดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ภาพถ�าย  เอกสารการดำเนินโครงการจากผู�รับผิดชอบโครงการ   
 

 
   

     สิ่งท่ีจะทำให�การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช�ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกล�าวไปแล�วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได�พิจารณาเครื่องมือท่ีใช�ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต�องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามยุทธศาสตร�การพัฒนา 
   (๑.๒)  ข�อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใช�จ�ายงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (E-plan :  Electronic Plan)      
  (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร! และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความ
สอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒ .๓ )  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม   Kpis (Key Performance 
Indicator) และผลกระทบ (Impact)  ดำเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยให�ผู�รับผิดชอบโครงการ
เปPนผู�รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู�รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให�บุคคล หรือคณะกรรมการ  
หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได�ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได�มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทำให�ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะทิว
ในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะทิว
ในแต�ละยุทธศาสตร� 

(แบบท่ี ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู,มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลง
แผนไปสู,การปฏิบัติขององค2กรปกครองส,วนท�องถ่ิน โดยกรมส,งเสริมการปกครองท�องถ่ินร,วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร2) 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตำบลปะทิว (ให�หน�วยงานภายนอกดำเนินการ  

 

6.  เครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



- 13 – 
 

 
 

๑)  ทำรู�ว�าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน�อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสำคัญท่ีจะต�องปรับปรุงแก�ไขอย�างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค!ของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีต�องใช� ช�วงเวลาท่ีจะต�องกระทำให�เสร็จ  ซ่ึงจะทำให�แผนงานมีความเหมาะสมต�อการนำไปปฏิบัติให�
บรรลุวัตถุประสงค!อย�างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                         

๓)  ทำให�ทราบว�าจะต�องเปลี่ยนแปลงโครงการอย�างไรบ�างให�เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน�อย
แค�ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก�อให�เกิดผลกระทบอะไรบ�าง  อาทิ  เช�น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค!บางส�วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน�วยงานท่ีรับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป;นต�น 

๔)  ทำให�ทราบว�ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช�อยู�มีข�อบกพร�องอะไรบ�าง  ข�อบกพร�องดังกล�าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก�ไขปรับปรุงมาตรการใหม�ให�เหมาะสมต�อการนำไป
ปฏิบัติให�บรรลุวัตถุประสงค!ยิ่งข้ึน 

๕)  ทำให�ทราบว�าข้ันตอนใดบ�างท่ีมีป:ญหาอุปสรรค  และป:ญหาอุปสรรคเหล�านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เม่ือทราบข�อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป;นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทำงานของแผนงานให�มี
ความกระจ�างชัด  เพ่ือขจัดป:ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต�ละข้ันตอนให�หมดไป 

๖)  ทำให�ทราบว�าแผนงานท่ีนำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ�อน (weaknesses)  อะไรบ�าง 
และจุดอ�อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก�ไขได�อย�างไร  เม่ือได�ทำการวิเคราะห!ข�อมูลครบถ�วนแล�ว ผลการ
วิเคราะห!จะนำไปสู�การพัฒนาแผนงานให�มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทำให�ผู�ให�การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู�สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบั ติบรรลุวัตถุประสงค!เพียงใด  มีป:ญหาอุปสรรคท่ีจะต�องปรับปรุงแก�ไขโครงการหรือไม�    
(ผู�สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส�วน  คือ ส�วนแรก คือ ผู�สนับสนุนการเงินแก�โครงการ เพ่ือให�การนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และส�วนท่ีสอง  คือ ผู�ให�การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ท้ังผู�ให�
การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู�สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทำการประเมินผลต�างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให�เห็นว�าแนวความคิดริเริ่มใหม�ในการแก�ไขป:ญหาของท�องถ่ินประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว�เพียงใด มีป:ญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย�างไรบ�าง และป:ญหาอุปสรรค
เหล�านี้ได�ผลเพียงใด  และหรือจะต�องปรับปรุงในส�วนใดบ�าง       

๙)  การประเมินจะทำให�เกิดความกระจ�างชัดว�าโครงการใดท่ีนำไปปฏิบัติแล�วได�ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให�ครอบคลุมกว�างขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีป:ญหาอุปสรรคมากและไม�สอดคล�องกับการแก�ไขป:ญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให�น�อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข�งขันกันการ
ประเมินผลจะทำให�ทราบว�าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก�ไขป:ญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให�
ดำเนินการต�อไป ส�วนโครงการท่ีไม�ประสบความสำเร็จ หรือให�ผลตอบแทนน�อยกว�ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย  

 
 
 

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

7.  ประโยชน'ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  



 
 
 
 
 
 

ส�วนท่ี  ๒ 
สภาพทั่วไปและข�อมูลพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส�วนท่ี  ๓ 



ส�วนท่ี  ๒ 
 

 
 

 
๑. ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมู�บานหรือชุมชนหรือตำบล 
 เทศบาลตำบลปะทิว  มีอาณาเขตติดต�อกับพ้ืนท่ีของตำบลต�าง ๆ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต�อกับหมู�ท่ี  ๓   ตำบลชุมโค 
 ทิศใต&  ติดต�อกับหมู�ท่ี  ๒   ตำบลบางสน และ ตำบลทะเลทรัพย, 
 ทิศตะวันออก ติดต�อกับหมู�ท่ี  ๒   ตำบลชุมโค 
 ทิศตะวันตก ติดต�อกับหมู�ท่ี  ๓   ตำบลทะเลทรัพย, 

 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 เทศบาลตำบลปะทิว  มีสภาพภมิูศาสตร,  เป.นพ้ืนท่ีแนวยาวเลียบชายฝ01งทะเลอ�าวไทย  เป.นระยะทาง
ประมาณ  ๘๐  กม.  ประชาชนประกอบอาชีพ  กสิกรรมเป.นหลัก  เช�น  ปลูกยางพารา  ปาล,มน้ำมัน  และผลไม&  
รวมท้ังอาชีพประมงชายฝ01ง  และการเพาะเลี้ยงกุ&งกุลาดำเป.นดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ, 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
 มีสภาพดินฟ8าอากาศ  ๓  ฤดู  คือ  ฤดูร&อน  ระหว�างเดือนกุมภาพันธ,  -  เมษายน  ฤดูฝน  ระหว�าง
เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน  ฤดูหนาว  ระหว�างเดือนธันวาคม - มกราคม  โดยท่ัวไปจะมีฝนตกชุกเพราะอิทธิพลของ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต&พัดผ�านมหาสมุทรอินเดีย  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ�านอ�าวไทย 

 ๑.๔  ลักษณะของดิน 
 ลักษณะดินเป.นดินร�วนบนทราย  เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเดิมเป.นพ้ืนท่ีชายฝ01งทะเล  และมีน้ำทะเล
ท�วมถึง 

 ๑.๕  ลักษณะของแหล�งน้ำ 
 มีแหล�งน้ำท่ีใช&สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  -  แห�ง   แหล�งน้ำท้ัง - แห�งเคยเป.นแหล�งน้ำท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติและเทศบาลได&ดำเนินการปรับปรุงก�อสร&างข้ึนใหม�เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน  ดังนี้ 
    ลำห&วย  - แห�ง สระน้ำ  - แห�ง 
    หนองน้ำ - แห�ง บ�อน้ำต้ืน - แห�ง 
    ลำคลอง  - แห�ง บ�อบาดาล - แห�ง 
    บึง  - แห�ง อ�างเก็บน้ำ - แห�ง 
    แม�น้ำ  - แห�ง ฝาย  - แห�ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห�ง เหมือง  - แห�ง 

 ๑.6 ลักษณะของไมและป0าไม 
 ในเขตเทศบาลไม�มีปBาไม&  แต�มีพ้ืนท่ีบางส�วนเป.นปBาชายเลน   
 
 
 

สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 
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๒. ดานการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง  
 เดิมเป.นสุขาภิบาลปะทิว  เม่ือวันท่ี  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542  และได&เปลี่ยนแปลงฐานะจาก
สุขาภิบาลเป.นเทศบาลตำบล  มีพ้ืนท่ี  ๑.๘๖  ตารางกิโลเมตร ประกอบด&วยพ้ืนท่ีของหมู�ท่ี  ๗  ตำบลบางสน  และ  หมู�
ท่ี  ๓  ตำบลทะเลทรัพย,  (บางส�วน)  อยู�ห�างจากจังหวัดชุมพร  ๓๖  กิโลเมตร  ห�างจากกรุงเทพมหานคร  ๔๗๖  
กิโลเมตร  เทศบาลตำบลปะทิว  มีอาณาเขตติดต�อกับพ้ืนท่ีของตำบลต�าง ๆ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต�อกับหมู�ท่ี  ๓   ตำบลชุมโค 
 ทิศใต&  ติดต�อกับหมู�ท่ี  ๒   ตำบลบางสน และ ตำบลทะเลทรัพย, 
 ทิศตะวันออก ติดต�อกับหมู�ท่ี  ๒   ตำบลชุมโค 
 ทิศตะวันตก ติดต�อกับหมู�ท่ี  ๓   ตำบลทะเลทรัพย,  
 แบ�งเขตการปกครองเป.น  ๔  ชุมชน  ดังนี้ 
 ๑.  ชุมชนวัดเขาเจดีย, – ตลาดใน 
 ๒.  ชุมชนสานฝ0น 
 ๓.  ชุมชนประสพสุข 
 ๔.  ชุมชนพูนทรัพย, 

 ๒.๒ การเลือกตั้ง 
 เดิมเทศบาลได&แบ�งเขตการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว  ท้ังเขตเทศบาลเป.น ๑ เขต
เลือกต้ัง  สมาชิกสภาออกเป.น  ๒  เขต ดังนี้ 
 เขตเลือกตั้งท่ี  ๑  ประกอบด&วย  ชุมชนสานฝ0น  ชุมชนประสบสุข  และชุมชนวัดเขาเจดีย, – 
ตลาดใน  บางส�วน      
 เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบไปด&วย  ชุมชนพูนทรัพย,  และชุมชนวัดเขาเจดีย, – ตลาดใน  
บางส�วน 

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 
  

จํานวนชมุชน 4

ชมุชน (ใสเ่ฉพาะตัวเลขเทา่นั�น !!!)  
 

ชมุชนที� ชื�อชมุชน จํานวนครัวเรอืน หญงิ ชาย 

1 ชมุชนวดัเขาเจดีย ์ 
124

ครัวเรอืน 
218

คน 
187

คน 

2 ชมุชนสานฝัน 
160

ครัวเรอืน 
208

คน 
210

คน 

3 ชมุชนประสบสุข 
64

ครัวเรอืน 
120

คน 
81

คน 

4 ชมุชนพูนทรพัย ์ 
70

ครัวเรอืน 
206

คน 
183
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 ๓.๒ ช�วงอายุและจำนวนประชากร 

เทศบาลตําบลปะทวิ ปะทวิ จ.ชมุพร 

 หญงิ ชาย หมายเหต ุ

จํานวนประชากรเยาวชน 197

คน  
174

คน  อายตํุ�ากวา่ 18 ปี 

จํานวนประชากร  412

คน  
351

คน  อาย ุ18-60 ปี 

จํานวนประชากรผูส้งูอายุ 143

คน  
136

คน  อายมุากกวา่ 60 ปี 

รวม 752 คน 661 คน ท ั�งสิ�น 1,413 คน 
 

 
๔. สภาพทางสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา 
 -  ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๑  แห�ง   คือ  ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ&านบางสน 
 -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๑ แห�ง   คือ  โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ 
 -  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน  ๑ แห�ง   คือ  โรงเรียนปะทิววิทยา   
 -  ศูนย,การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๑  แห�ง  คือ  ศูนย,การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิว 

 ๔.๒ สาธารณสุข 
 -   สำนักงานสาธารณสุข  จำนวน  ๑  แห�ง   คือ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว 
 -   โรงพยาบาล  จำนวน ๑ แห�ง   คือ  โรงพยาบาลปะทิว 

 ๔.๓ อาชญากรรม 
 เทศบาลไม�มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต�มีเหตุการณ,ลักขโมยทรัพย,สินประชาชน  และทำลาย
ทรัพย,สินของราชการ  ซ่ึงเทศบาลก็ได&ดำเนินการป8องกันการเกิดเหตุดังกล�าว จากการสำรวจข&อมูลพ้ืนฐานพบว�า  
ส�วนมากครัวเรือนมีการป8องกันอุบัติภัยอย�างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สิน  
 วิธีการแก&ป0ญหาของเทศบาลท่ีสามารถดำเนินการได&ตามอำนาจหน&าท่ีและงบประมาณท่ีมีอยู�
อย�างจำกัด  คือการติดต้ังกล&องวงจรปTดในจุดท่ีเป.นท่ีสาธารณะ  ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบทางร�วมทางแยก  
ลูกศรบอกทาง รวมท้ังได&ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช�วงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความ
สะดวกให&กับประชาชน  แต�ป0ญหาท่ีพบเป.นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ�มวัยรุ�นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงาน
ดนตรี งานมหรสพ เป.นป0ญหาท่ีชุมชนได&รับผลกระทบเป.นอย�างมาก  การแก&ไขป0ญหา คือการแจ&งเตือนให&
ผู&ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ,ให&ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีได&รับจากการเกิด
เหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร�วมมือไปยังผู&นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู&นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม�ให&เกิด
ความรุ�นแรง  แต�จะไม�ให&เกิดข้ึนเลยยังเป.นป0ญหาท่ีป0จจุบันไม�สามารถท่ีจะแก&ไขได&  ท้ังท่ีมีการร�วมมือกันหลายฝBาย 
เป.นเรื่องท่ีทางเทศบาลจะต&องหาวิธีท่ีจะแก&ไขป0ญหาให&กับประชาชนต�อไปตามอำนาจหน&าท่ีท่ีสามารถดำเนินการ
ได& 
 
 
 
 
 
 



- 17 – 
 
 ๔.๔ ยาเสพติด 
 ป0ญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการท่ีทางสถานีตำรวจภูธรปะทิวได&แจ&งให&กับ
เทศบาลทราบนั้นพบว�าในเขตเทศบาลมีผู&ท่ีติดยาเสพติดแต�เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือว�าน&อย และยังไม�พบผู&ค&า 
เหตุผลก็เนื่องมาจากว�าได&รับความร�วมมือกับทางผู&นำ  ประชาชน  หน�วยงานของเทศบาลท่ีช�วยสอดส�องดูแลอยู�
เป.นประจำ การแก&ไขป0ญหาของเทศบาลสามารถทำได&เฉพาะตามอำนาจหน&าท่ีเท�านั้น  เช�น  การณรงค,  การ
ประชาสัมพันธ,  การแจ&งเบาะแส  การฝVกอบรมให&ความรู&  ถ&านอกเหนือจากอำนาจหน&าท่ี  ก็เป.นเรื่องของอำเภอ
หรือตำรวจแล&วแต�กรณี ท้ังนี้ เทศบาลก็ได&ให&ความร�วมมือมาโดยตลอด   

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห7 
 เทศบาลได&ดำเนินการด&านสงคมสังเคราะห, ดังนี้ 

๑. ดำเนินการจ�ายเบ้ียยังชีพให&กับผู&สูงอายุ  ผู&พิการ  และผู&ปBวยเอดส,   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู&พิการ 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 5.1 การคมนาคมขนส�ง 
 ทางรถไฟ  มีสถานีรถไฟสายใต&ผ�านสถานีรถไฟปะทิว  ซ่ึงต้ังอยู�ในเขตเทศบาลตำบลปะทิว 
 ทางรถยนต, สามารถเดินทางได&  ๒ เส&นทาง  คือ  
   ถนนสายชุมพร - ท�าแซะ -  ปะทิว     ระยะทาง  ๕๘  กิโลเมตร 
   ถนนสายชุมพร - สะพลี  -  ปะทิว      ระยะทาง  ๓๖  กิโลเมตร 
 ทางอากาศ   มีสนามบินพาณิชย,  ซ่ึงอยู�ห�างจากเทศบาลตำบลปะทิวประมาณ  ๕  กิโลเมตร 

 ๕.๒ การไฟฟ<า 
  ในเทศบาลตำบลปะทิวมีไฟฟ8าใช&เต็มพ้ืนท่ี  ระบบไฟฟ8าในเขตเทศบาลใช&จากแหล�งจ�ายไฟฟ8าส�วน
ภูมิภาคสาขาท�าแซะ  ท่ัวถึงทุกครัวเรือน  และมีบริการไฟฟ8าสาธารณะริมถนนในเขตเทศบาล 

 ๕.๓ การประปา 
 ระบบการประปาในเขตเทศบาลใช&จากสำนักงานการประปา  จังหวัดชุมพร  ปริมาณการผลิตแต�
ละวันประมาณ  ๑,๒๐๐  ลูกบาศก,เมตร  มีผู&ใช&น้ำประมาณ  418  ครัวเรือน  ครอบคลุมในเขตเทศบาล  แหล�ง
น้ำดิบท่ีใช&ในการผลิตจากคลองวันบายเทคโนฯ  และคลองห&วยหลุด 

 ๕.๔ โทรศัพท7 
 มีสำนักงานให&บริการโทรศัพท,อยู�ในเขตเทศบาล 

 ๕.๕ ไปรษณีย7หรือการส่ือสารหรือการขนส�ง และวัสดุ ครุภัณฑ7 
 มีท่ีทำการไปรษณีย,ของอำเภอปะทิวต้ังอยู�ในเขตเทศบาล 
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร 
 เทศบาลตำบลปะทิว  มีลักษณะเป.นชุมชนเมือง  มีการทำการเกษตรกรรมเล็กน&อย  ส�วนใหญ�เป.น
เพียงเกษตรแบบพอมีพอกิน   

 ๖.๒ การประมง 
 (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

 ๖.๓ การปศุสัตว7 
 มีการทำปศุสัตว,  เช�น  เลี้ยงหมู  ไก�  เป.ด  โค  แต�ได&ผลผลิตท่ีต่ำ  เพาะเลี้ยงตามสภาพธรรมชาติ
และเพ่ือการบริโภคเองในครัวเรือน  อีกท้ังยังไม�มีการจัดการในรูปแบบของฟาร,ม 

 ๖.๔ การบริการ 
โรงแรมและรีสอร,ท   3 แห�ง 
ร&านอาหาร    9 แห�ง 
โรงภาพยนตร,    - แห�ง 
สถานีขนส�งหรือคิวรถตู&ประจำทาง  1 แห�ง (ท�ารถ ๑  แห�ง) 
ร&านเกมส,    1      แห�ง 

 ๖.๕ การท�องเท่ียว 
 ในเขตเทศบาลเทศบาลตำบลปะทิว  มีแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ,  ๑  แห�ง  คือ  จุดชมวิวพระ
ใหญ�วัดเขาเจดีย,   ต้ังอยู�หมู�ท่ี ๗  ต.บางสน  ระยะทางห�างจากท่ีว�าการอำเภอปะทิวประมาณ  ๕๐๐  เมตร บนยอด
เขามีเจดีย,เก�า  ลักษณะเจดีย,ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส  กว&างยาวด&านละ  ๔  วา  ๒  ศอก  ซ่ึงได&สร&างข้ึนก�อนกรุงศรี
อยุธยาเสียแก�พม�าครั้งท่ีสอง  และได&เล�าต�อๆ  กันมาว�าเม่ือสร&างเจดีย,เสร็จก็เสียกรุงศรีอยุธยา  เป.นท่ีมีชื่อเสียงของ
อำเภอ  และมีสถานท่ีใช&ออกกำลังกาย  สนามกีฬาอเนกประสงค,  และบริเวณใกล&เคียงซ่ึงอยู�นอกเขตเทศบาลฯ  มี
สถานท่ีท�องเท่ียวท่ีข้ึนชื่อของอำเภอ  เช�น  ชายทะเลคาบาน�า  หาดทุ�งวัวแล�น  อ�าวบางเบิด  ค�างแว�นท่ีวัดถ้ำเขา
พลู  เป.นต&น 

 ๖.๖ อุตสาหกรรม 
 ในเขตเทศบาลไม�มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ�  เป.นอุตสาหกรรมขนาดเล็กภายในครัวเรือนเสีย
เป.นส�วนมาก  เช�น  การแปรรูปอาหาร  อู�ซ�อมรถท่ัวไป  สถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก  และการผลิตยาสมุนไพร
ต�างๆ  เป.นต&น 

 ๖.๗ การพาณิชย7และกลุ�มอาชีพ 
การพาณิชย7 
ธนาคาร   2 แห�ง สถานีบริการน้ำมัน  2     แห�ง 
บริษัท   - แห�ง ศูนย,การค&า/ห&างสรรพสินค&า   - แห�ง 
ห&างหุ&นส�วนจำกัด  2 แห�ง ตลาดสด   ๑ แห�ง 
ร&านค&าต�างๆ  ๔๗ แห�ง โรงฆ�าสัตว,   - แห�ง 
ซุปเปอร,มาเก็ต  -       แห�ง 
กลุ�มอาชีพ 
มีกลุ�มอาชีพ  จำนวน  1  กลุ�ม 

  - กลุ�ม OTOP สตรีเทศบาลตำบลปะทิว 
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 ๖.๘ แรงงาน 
 จากการสำรวจข&อมูลพ้ืนฐานพบว�าประชาชนส�วนใหญ�ในเขตเทศบาลตำบลปะทิว  ประกอบ
อาชีพค&าขาย  แรงงานจะแบ�งออกเป.น  2  ลักษณะ  คือ  แรงงานวัยทำงานในพ้ืนท่ี  และแรงงานต�างด&าว  ส�วน
เยาวชนวัยทำงานในเขตเทศบาลตำบลปะทิวเม่ือเรียนจบจะออกไปทำงานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไปทำงาน
ต�างประเทศ  ป0ญหาท่ีพบคือ ประชากรต&องไปทำงานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห&างร&านใหญ�ๆ  
เพราะในพ้ืนท่ีไม�มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจ&างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีส�วนมากเป.นท่ีอยู�อาศัย  และประชาชน
ประกอบอาชีพค&าขาย 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.๑ การนับถือศาสนา 
 -  ผู&ท่ีนับถือศาสนาพุทธ  ร&อยละ  ๙๘  นับถือศาสนาอิสลาม  ร&อยละ  2  
     วัด      2    แห�ง         
       สำนักสงฆ, -    แห�ง 

 7.๒ ประเพณีและงานประจำปE 
 -  ประเพณีวันข้ึนปcใหม�   ประมาณเดือน มกราคม 
 -  ประเพณีวันสงกรานต,    ประมาณเดือน เมษายน 
 -  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 -  ประเพณีวันเข&าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

 7.๓ ภูมิปFญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
 ภูมิป0ญญาท&องถ่ิน  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปะทิวทำอาชีพค&าขาย  และเป.นเขตเมือง 
 ภาษาถ่ิน  ส�วนมากร&อยละ ๙๐ % พูดภาษาใต&    

 7.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 ประชาชนในเขตเทศบาลได&ผลิตของอุปโภคบริโภคใช&ในครัวเรือนและเหลือเอาไว&จำหน�วยบ&าง 
ได&แก�  การทำน้ำตาลจากมะพร&าว 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.๑ น้ำ  ท่ีใช�ในการอุปโภค-บริโภค  เป.นน้ำท่ีได&จากการประปาส�วนภูมิภาค 
 8.๒ ป0าไม  ในเขตเทศบาลไม�มีปBาไม& 
 8.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลตำบลปะทิวมีภูเขา  1  แห�ง  ซ่ึงเป.นท่ีตั้งของวัดเขาเจดีย,   
 8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ไม�สามารถระบุได&เพราะพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ในเขตเทศบาลตำบลปะทิว  
เป.นเขตเมือง 
 
 
 

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



ส�วนท่ีส�วนท่ี    ๓๓  
  
 
 

  
 

 

 1.1 วิสัยทัศน� 
                 “ ปะทิวเมืองน�าอยู�                      มุ�งสู�เมืองท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 
          ร�วมพิทักษ�สิ่งแวดล อม             พร อมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            เสริมสร างเศรษฐกิจชุมชน       อยู�บนพ้ืนฐานแห�งคุณธรรม  ” 
 1.2 ยุทธศาสตร� 
 ๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองปะทิวให น�าอยู� 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑.1 เมืองสุขภาพ  :  เป4นเมืองท่ีประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  ได รับบริการสาธารณะ
อย�างสะดวก  เพียงพอ 
 1.๒ เมืองม่ันคงและปลอดภัย  :  เป4นเมืองท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  ปลอด
จากคดีอาชญากรรม  ยาเสพติด  การบุกรุกตัดไม ทำลายป9าลดลง 
 1.๓ เมืองแห�งการเรียนรู   :  เป4นเมืองท่ีมุ�งให ประชาชนมีความรู คู�คุณธรรม  เน นการศึกษา  
การมีงานทำ  ประชาชนได รับข อมูลข�าวสารอย�างเท�าทัน 
 1.๔ เมืองครอบครัว  ชุมชนเข มแข็ง  :  เป4นเมืองท่ีชุมชนมีจิตอาสา  ร�วมมือร�วมใจในการ
แก ไขป>ญหา  พัฒนาชุมชน  ครอบครัวอบอุ�น  มีภูมิคุ มกันทางสังคม  ทันต�อการเปลี่ยนแปลง 
 1.๕ เมืองสิ่งแวดล อมดี  :  เป4นเมืองท่ีมีการวางแผน  การบริหารจัดการ  โครงสร าง
พ้ืนฐานให ตอบสนองต�อความต องการของประชาชน  ร�วมกันลดมลภาวะ  มีสถานท่ีพักผ�อนและมีพ้ืนท่ีสีเขียวอย�าง
เพียงพอ 
 1.๖ เมืองพ้ืนท่ีสร างสรรค�  :  เป4นเมืองท่ีมีท่ีมีจิตวิญญาณ  มีพ้ืนท่ีสำหรับเด็กและเยาวชน
ในการทำกิจกรรม  รวมท้ังประชาชนให มีความภาคภูมิใจ  ช�วยกันบำรุงรักษาประวัติศาสตร�  ศาสนา  ศิลปะ
ประเพณี  วัฒนธรรม  และกีฬา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

๑.  ยุทธศาสตร�ของเทศบาลตำบลปะทิว 
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 ๒. ยุทธศาสตร�ส�งเสริมตลาดการท�องเท่ียวอย�างเป4นระบบ 
 ๓. ยุทธศาสตร�พัฒนาระบบการตลาดและสินค าด านการเกษตรอย�างมีคุณภาพ 
 ๔. ยุทธศาสตร�ส�งเสริมวิถีพอเพียง 

 1.3 เป(าประสงค� 
 ๑. ชุมชน/ท องถ่ิน มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร�เมืองน�าอยู�ท่ีชัดเจนนำไปสู�การปฏิบัติได จริง 
 ๒. การมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�างๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�เมืองน�าอยู� 
 ๓. ประชาชนได รับความพึงพอใจจากสัมฤทธิผลของยุทธศาสตร�เมืองน�าอยู� 
 4. สร างรายได จากการจำหน�ายสินค าและบริการด านการท�องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
 5.  เพ่ิมมูลค�าสินค าเกษตร 
 6.  ส�งเสริมการเชื่อมโยงตลาดสินค าเกษตรท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 7. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.4 ตัวช้ีวัด 

  ๑. จำนวนของชุมชน/ท องถ่ิน ท่ีมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร�เมืองน�าอยู�ท่ีชัดเจนนำไปสู�การปฏิบติัได จริง 
 ๒. จำนวนประชาชนท่ีมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�างๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�เมืองน�าอยู� 
 ๓. จำนวนประชาชนได รับความพึงพอใจจากสัมฤทธิผลของยุทธศาสตร�เมืองน�าอยู� 
 4. จำนวนประชาชนท่ีมีรายได จากการจำหน�ายสินค าและบริการด านการท�องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
 5. จำนวนของมูลค�าสินค าเกษตร 
 6. จำนวนของตลาดสินค าเกษตรท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 7. จำนวนประชาชนท่ีดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.5 ค�าเป(าหมาย 
  1. สร างกรอบแนวคิดยุทธศาสตร�เมืองน�าอยู�ท่ีเหมาะสมกับสภาพความเป4นจริงของพ้ืนท่ีชุมชน/
ท องถ่ินในจังหวัดชุมพร 
 2. ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร�เมืองน�าอยู�ในระดับชุมชน/ท องถ่ิน ให เกิด
สัมฤทธิผลอย�างน อยปPละ ๓ เรื่อง 
 3. ติดตามผล ประเมินผล การนำยุทธศาสตร�ไปสู�การปฏิบัติในระดับชุมชน/ท องถ่ิน 
 4. ประกาศเกียรติคุณ “เมืองน�าอยู�”ประจำปPและสนับสนุนงบประมาณ 
 5. สร างกิจกรรมต�อเนื่องด านการท�องเท่ียวทางธรรมชาติ การเกษตร และวัฒนธรรมประเพณี 
 6. บูรณาการหน�วยงานท่ีเก่ียวข องกับการส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว 
 7. จัดทำสารสนเทศด านการท�องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร� ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 
สินค าและบริการ รวมถึงข อมูลนักท�องเท่ียวอย�างเป4นระบบ 
 8. พัฒนาด านการตลาดและการประชาสัมพันธ�ด านการท�องเท่ียว 
 9. การพัฒนาระบบการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 
 10. การส�งเสริมศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค าเกษตร 
 11. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน/พัฒนาผลิตภัณฑ�และช�องทางการจำหน�าย รวมท้ังเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการแข�งขัน 
 12. พัฒนาระบบการถ�ายทอดเทคโนโลยี 
 
 



- 22 – 
 
 13. การสร างชุมชนเข มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 14. การพัฒนาแหล�งเรียนรู และเครือข�ายเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.6 กลยุทธ� 
 ๑.  ให มีถนนท่ีได มาตรฐานและเพียงพอแก�การสัญจร 
 2.  ให มีการวางท�อระบายน้ำในถนนทุกสาย  และปรับปรุงท�อท่ีมีอยู�เดิมให ดีข้ึน 
 3.  ให ประชาชนมีรายได เพ่ิมข้ึน 
 4.  ให ประชาชนมีสุขภาพดี 
 5.  ให เยาวชน  ประชาชน  รู จักใช เวลาว�างให เป4นประโยชน� 
 6.  ให ชุมชนปลอดจากพาหนะของโรคติดต�อ 
 7.  ให ประชาชนมีความรู อย�างน อยต องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
 8.  ให ชุมชนเกิดความเข มแข็ง 
 9.  ให ประชาชนรู จักระเบียบวินัยด านจราจร 
 10.  ให สิ่งแวดล อมในเขตเทศบาลดูสะอาดสวยงาม 
 11.  จัดให มีการสร างจิตสำนึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
 12.  จัดให มีแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ในเขตเทศบาล 

 1.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร� 
 ๑)  พัฒนาชุมชนให น�าอยู�มีความปลอดภัย โดยได รับบริการสาธารณะด านโครงสร างพ้ืนฐาน              
ท่ีจำเป4นเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 ๒)  พัฒนาระบบการศึกษา ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ�
ศิลปวัฒนธรรมท องถ่ินให คงอยู�สืบไป 
 ๓)  ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔)  กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล อมในท องถ่ินอย�างมีระบบและมีความยั่งยืน 
 ๕)  เทศบาลมีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 
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 1.๘ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม 
 การจัดทำแผนพัฒนาท องถ่ินสี่ปPของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาล   

เป(าประสงค� 

ตัวช้ีวัด 

ค�าเป(าหมาย 

กลยุทธ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน� 
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๓. การวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 
 ๓.๑ การวิเคราะห�กรอบการจัดทำยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท องถ่ินสี่ปPของเทศบาลได ใช การวิเคราะห� SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend เป4นการประเมินโดยวิเคราะห�ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือ
ข อจำกัด  อันเป4นสภาวะแวดล อมภายนอกท่ีมีผลต�อการพัฒนาด านต�าง ๆ  ของท องถ่ิน  รวมท้ังการวิเคราะห�  จุดอ�อน  
จุดแข็งของท องถ่ิน  อันเป4นสภาวะแวดล อมภายในท องถ่ิน  ซ่ึงท้ังหมดเป4นการประเมินสถานภาพของท องถ่ินใน
ป>จจุบัน 
 จากการประเมินศักยภาพของเทศบาลตำบลปะทิว  โดยเทคนิค  SWOT  Analysis  ปรากฏว�า
มีสถานภาพการพัฒนา  ดังนี้ 
 ๑.จุดแข็ง (S : Strength) 
 ๑. มีการส�งเสริมและอนุรักษ�ขนบธรรมเนียมประเพณีต�าง ๆ 
 ๒. การมีส�วนร�วมของประชาชนในการดำเนินงาน 
 ๓. มีการบูรณาการร�วมกันระหว�างภาครัฐและเอกชน 
 ๔. มีรายได ท่ีได จากการเก็บภาษี 
 ๕. มีการคมนาคมท่ีสะดวก 
 ๖. มีทำเลการลงทุนท่ีดีเป4นจุดศูนย�กลางทางด านเศรษฐกิจของอำเภอปะทิว 
 ๗. มีแหล�งเงินทุนและมีอิสระในการบริหารจัดการ 
 ๘. เทศบาลมีพ้ืนท่ีเขตให บริการน อย ทำให ดูแลประชาชนและให บริการอย�างท่ัวถึง 
 ๙. มีระบบอินเตอร�เน็ตและนำเทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช ในการปฏิบัติงาน 
 ๑๐. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 ๑๑. มีการเปqดเผยข อมูลข�าวสารต�าง ๆ ให ประชาชนทราบอย�างต�อเนื่องสม่ำเสมอ 
 1๒. มีข อบังคับท องถ่ินข้ึนมาบังคับใช  

 ๒. จุดอ�อน (W : Weakness) 
 ๑. มีขนาดพ้ืนท่ีท่ีจำกัดทำให การจัดเก็บภาษีได น อย 
 ๒. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓. ขาดการรักษาสิ่งแวดล อมท่ีดี 
 ๔. ชุมชนไม�มีความเข มแข็ง  การรวมกลุ�มทำได ยาก 
 ๕. การดำเนินงานตามระเบียบของทางราชการมีข้ันตอนมาก  ซับซ อน  ก�อให เกิดความ
ล�าช า  ขาดความยืดหยุ�นในการปฏิบัติงานและการแบ�งหน าท่ีในปฏิบัติงานยังไม�ชัดเจน 
 ๖. งบประมาณด านการพัฒนามีจำกัด 
 ๓.โอกาส (O : Opportunity) 
 ๑. นโยบายรัฐบาลให การสนบัสนุน 
 - ด านเงินทุนในการประกอบอาชีพ ด านการศึกษา  ด านสุขภาพ  นโยบายไทยเข มแข็ง  
นโยบายการจัดสวัสดิการให แก�ผู สูงอายุ  ผู พิการและผู ป9วยเอดส� ฯลฯ 
 ๒. นโยบายการกระจายอำนาจตามแผน  พ.ร.บ.กำหนดและข้ันตอนการกระจายอำนาจฯ  ทำ
ให บทบาท  ภารกิจ  หน าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท องถ่ินชัดเจนมากข้ึน 
 ๓. นโยบายการกระจายอำนาจสู�ท องถ่ิน  ทำให องค�กรปกครองส�วนท องถ่ินสามารถ
บริหารบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือแก ไขป>ญหาได อย�างอิสระ 
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 ๔. นโยบายของรัฐบาลท่ีส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน  ในการบริหาร
และการตรวจสอบการดำเนินงานและประชาชนได มีส�วนร�วมในการจัดทำแผนพัฒนาท องถ่ิน 
 ๕. มีอำนาจหน าท่ีในการบริการสาธารณะและมีบทบาทในการบริหารกิจการท องถ่ินเพ่ิม
มากข้ึน 
 ๖. มีเส นทางคมนาคมท่ีสะดวกและครอบคลุมพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 ๔.  ข�อจำกัด (T : Threat) 
 ๑. ประชาชนขาดความรู ความเข าใจในบทบาทหน าท่ีด านการมีส�วนร�วมและการตรวจสอบ  
ติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล 
 ๒. สถานการณ�การเมืองไม�ม่ันคงทำให เศรษฐกิจถดถอย 
 ๓. ป>ญหาการประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เช�น  ภัยแล ง  น้ำท�วม 
 ๔. ป>ญหาการจัดสรรงบประมาณท่ีลดลงทำให การพัฒนาของเทศบาลในบางเรื่องต อง
ชะงักและไม�สามารถแก ไขป>ญหาในพ้ืนท่ีได อย�างเพียงพอ 
 ๕. ชุมชนขาดการรวมตัวท่ีเข มแข็ง  ขาดการรวมกลุ�มเป4นองค�กรชุมชน 
 ๖. สินค าการเกษตรราคาต่ำ 
 ๗. การถ�ายโอนภารกิจ  ให แก�องค�กรปกครองส�วนท องถ่ิน  ตามแผนการกระจายอำนาจให แก�
องค�กรปกครองส�วนท องถ่ิน  ไม�เป4นไปตามเปsาหมายท่ีกำหนด 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ�สภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท องถ่ินสี่ปPของเทศบาลนั้น  ได ทำการประเมินสถานการณ�การพัฒนา
ออกมาโดยการวิเคราะห�จุดอ�อน  จุดแข็ง  ซ่ึงเป4นป>จจัยภายใน  และการวิเคราะห�โอกาส  และอุปสรรค  ซ่ึงป>จจัย
ภายนอก  ทำให มองเห็นได ว�า  เทศบาลตำบลปะทิวเป4นองค�กรท่ีกำลังเติบโตและก าวหน า  ซ่ึงรากฐานการบริหาร
เพ่ือพัฒนาเมืองอย�างยั่งยืน  แม จะมีจุดอ�อนและเป4นป>ญหาบ าง  แต�เป4นเพียงส�วนน อยท่ีสามารถพัฒนาและแก ไขได 
ด วยระบบคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค�กร  ส�วนอุปสรรคซ่ึงเป4นป>จจัยภายนอกต องอาศัยการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลทุกภาคส�วนในท องถ่ิน  และบุคลากรขององค�กร  อย�างเข มข นและต�อเนื่อง  และจากการมีจุดแข็งท่ี
เหนือกว�าจุดอ�อนทำให สถานการณ�พัฒนาท่ีผ�านมาเป4นไปอย�างก าวหน าและตรงตามปรัชญาของการกระจายอำนาจ
สู�ท องถ่ินอย�างแท จริง 
 
 
 
       

*************************** 
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คำช้ีแจง  :  เป�นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค+กร
ปกครองส-วนท�องถ่ิน  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค+กรปกครองส-วนท�องถ่ินได�
ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินแล�ว 
 

ช่ือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ......เทศบาลตำบลปะทิว..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 

ไม�มีการ

ดำเนินการ 

1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาท�องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพื่อพิจารณาร-างแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพื่อพิจารณาร-างแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน 

  

1.3  มีการจัดประชุมอย-างต-อเนื่องสม่ำเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินจัดประชาคมท�องถ่ินและร-วมจัดทำร-าง
แผนพัฒนาท�องถ่ิน 

  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท�องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมท�องถ่ิน (ระดับหมู-บ�าน/ชุมชน)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมท�องถ่ิน (ระดับตำบล/เมือง)   
2.๓  มีการเปBดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส-วนร-วมในการจัดทำแผน   
๒.๔  มีการแจ�งแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน  รับทราบป�ญหาความต�องการ  
ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ี  

  

2.๕  มีการรวมรวมข�อมูลจากข�อ  ๒.๔  เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน   

  

2.๖  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยทุธศาสตร+ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร+เพื่อความสอดคล�องแผนพฒันา
ท�องถ่ิน 

  

๒.๗  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล�องแผนพฒันาท�องถ่ิน 

  

2.๘  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพฒันาท�องถ่ินประจำปG
งบประมาณ 

  

๒.๙  มีข�อเสนอแนะในการจัดทำแผนพฒันาท�องถ่ินในอนาคต   

 

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 



    

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

๑๑        1,178,000 ๑๑         718,000 ๑๐          783,000 ๑๐           803,000 ๑๐         823,000 ๕๒         4,305,000

๗        1,073,000 ๗      1,073,000 ๗       1,073,000 ๗        1,073,000 ๗      1,073,000 ๓๕         5,365,000

๑๗        3,675,650 ๑๘      3,706,350 ๑๘       3,720,670 ๑๘        3,720,690 ๑๘      3,720,710 ๘๙       18,544,070

๓๐        1,155,100 ๓๒      1,181,850 ๓๒       1,181,850 ๓๒        1,181,850 ๓๒      1,181,850 ๑๕๘         5,882,500

๒๒      16,470,380 ๒๔    14,181,790 ๒๔     14,229,040 ๑๕      12,954,090 ๑๖    12,654,090 ๑๐๑     104,585,960

๑๒        2,378,800 ๑๒      2,378,800 ๑๒       2,378,800 ๑๒        2,378,800 ๑๒      2,378,800 ๖๐       11,894,000

๑๐           627,500 ๑๐         627,500 ๑๐          627,500 ๑๐           627,500 ๑๐         627,500 ๕๐         3,137,500

๑           700,000 ๑         700,000 ๑          700,000 ๑           700,000 ๑         700,000 ๕         3,500,000

๑๑๐     27,258,430 ๑๑๕   24,567,290 ๑๑๔    24,693,860 ๑๐๕     23,438,930 ๑๐๖   23,158,950 ๕๕๐    157,214,030

๑             30,000 ๑           30,000 ๑            30,000 ๑             30,000 ๑           30,000 ๕            150,000

๑            30,000 ๑          30,000 ๑           30,000 ๑            30,000 ๑          30,000 ๕           150,000

๑               4,000 ๑             4,000 ๑              4,000 ๑               4,000 ๑             4,000 ๕              20,000

๑              4,000 ๑            4,000 ๑             4,000 ๑              4,000 ๑            4,000 ๕             20,000

๑๑๒     27,292,430 ๑๑๗   24,601,290 ๑๑๖    24,727,860 ๑๐๗     23,472,930 ๑๐๘   23,192,950 ๕๖๐    157,384,030

รวม

รวมทิ้งสิ้น

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.3 แผนงานการศึกษา

1.4 แผนงานสาธารณสุข

1.5 แผนงานเคหะชุมชน

1.6 แผนงานสร8างความเข8มแข็งของชุมชน

1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.8 แผนงานการพาณิชย>

4.1 แผนงานการศึกษา

แบบประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลปะทิวตามยุทธศาสตร�การพัฒนา 

(๑)  การวางแผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ได#กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

3  ยุทธศาสตร/พัฒนาระบบการตลาดและสินค6าด6านการเกษตร
อย:างมีคุณภาพ

รวม

4  ยุทธศาสตร/ส:งเสริมวิถีพอเพียง

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร/
 ป> ๒๕๖1  ป> ๒๕๖5 รวม 5 ป>

๑. ยุทธศาสตร/การพัฒนาเมืองปะทิวให6น:าอยู:

รวม

2  ยุทธศาสตร/ส:งเสริมตลาดการท:องเที่ยวอย:างเปEนระบบ

รวม

 ป> ๒๕๖2  ป> ๒๕๖3  ป> ๒๕๖4

44
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(๒)  สรุปรายงานผลการดำเนินการ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

คำช้ีแจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือใช�ประเมินผลการดำเนินงานขององค�กรปกครองส'วน
ท�องถ่ินตามยุทธศาสตร�ท่ีกำหนดไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินป6ละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป6   

 
สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ
ท่ี 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดำเนินการได/ (๕3 โครงการ) 
คิดเป1นร/อยละ
ของแผนพัฒนา

ท/องถิ่น 

คิดเป1นร/อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป1นร/อยละ
ของเทศบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท�องถ่ิน  133 28,022,2๓9 

39.85 39.85 39.85 

2 ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ ๕3 5,256,65๐ 
3 จ'ายขาดเงินสะสม - - 
4 จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- เทศบัญญัติ = ๕3  
 

53 6,740,65๐ 

4 สามารถดำเนินการได� 
- เทศบัญญัติ = 42 
 

42 5,041,614.15  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะทิว 
ตามยุทธศาสตร8การพัฒนา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
เทศบาลตำบลปะทิว   

อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
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การประเมินความพึงพอใจ   
 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนท่ีมีต%อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของประชาชนท่ีมีต%อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)    

ของของเทศบาลตำบลปะทิวเทศบาลตำบลปะทิว      
ในการพัฒนาและส%งเสริมการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีในภาพรวมในการพัฒนาและส%งเสริมการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีในภาพรวม

ตามยุทธศาสตร/และประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร/และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดของ อปท.ในเขตจังหวัด      
ป2งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖ป2งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖33  

 



เทศบาลตำบลปะทิว  ได�ใช�แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต#อผลการดำเนินงาน (โครงการ/
กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลปะทิว  ในการพัฒนาและส#งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี  ในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร3และประเด็นการพัฒนา รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว�เป6นเครื่องมือในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต#อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะทิว  ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจนั้นเป6นการประเมินในภาพรวมท้ังป7งบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร/การพัฒนา   มีท้ังหมด  4  ด,าน    
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวให�น�าอยู� 
 ๑.1 เมืองสุขภาพ  :  เป%นเมืองท่ีประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  ได�รบับริการสาธารณะอย�างสะดวก  เพียงพอ 
 1.๒ เมืองมั่นคงและปลอดภัย  :  เป%นเมืองท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ปลอดจากคดีอาชญากรรม  ยา
เสพติด  การบุกรุกตดัไม�ทำลายป4าลดลง 
 1.๓ เมืองแห�งการเรยีนรู�  :  เป%นเมืองท่ีมุ�งให�ประชาชนมีความรู�คู�คุณธรรม  เน�นการศึกษา  การมีงานทำ  
ประชาชนได�รับข�อมูลข�าวสารอย�างเท�าทัน 
 1.๔ เมืองครอบครัว  ชุมชนเข�มแข็ง  :  เป%นเมืองท่ีชุมชนมีจิตอาสา  ร�วมมือร�วมใจในการแก�ไขป:ญหา  พัฒนา
ชุมชน  ครอบครัวอบอุ�น  มีภูมิคุ�มกันทางสังคม  ทันต�อการเปลีย่นแปลง 
 1.๕ เมืองสิ่งแวดล�อมดี  :  เป%นเมอืงท่ีมีการวางแผน  การบริหารจัดการ  โครงสร�างพ้ืนฐานให�ตอบสนองต�อความ
ต�องการของประชาชน  ร�วมกันลดมลภาวะ  มีสถานท่ีพักผ�อนและมีพ้ืนท่ีสีเขียวอย�างเพียงพอ 
 1.๖ เมืองพ้ืนท่ีสร�างสรรค  :  เป%นเมืองท่ีมีท่ีมีจิตวิญญาณ  มีพ้ืนท่ีสำหรับเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรม  
รวมท้ังประชาชนให�มีความภาคภูมใิจ  ช�วยกันบำรุงรักษาประวัติศาสตร  ศาสนา  ศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  และกีฬา 
 ๒. ยุทธศาสตรส�งเสริมตลาดการท�องเท่ียวอย�างเป%นระบบ 
 ๓. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบการตลาดและสินค�าด�านการเกษตรอย�างมีคุณภาพ 
 ๔. ยุทธศาสตรส�งเสริมวิถีพอเพียง 
 

ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  ๙  ประเด็น 
๑.  มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสมัพันธให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต�อสาธารณะ 
๕.  มีความโปร�งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการดำเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู�การแก�ไขป:ญหา 
๘.  มีการแก�ไขป:ญหาและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

๑.  วิธีการประเมิน 
๑.๑  กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต#อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
เทศบาลตำบลปะทิว  ในการพัฒนาและส#งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร3และ
ประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ป7งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

-  สุ#มประเมินประชากรในเขตเทศบาลตำบลปะทิว  ท้ัง 4 ชุมชนๆ ละ ๑5 คนๆ ละ ๑ ชุด รวมเป6น 
6๐ คน 
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 ๑.๒  กำหนดระยะเวลาในการประเมิน 



  -  ประเมินหลังสิ้นป7งบประมาณ  สำรวจในช#วงเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
๑.๓  ดำเนินการประเมิน 
 -  ลงพ้ืนท่ีและทำการสุ#มประเมินประชากร        

ช่ือชุมชน 
จำนวนประชากรเป>าหมาย 

ท่ีทำแบบประเมิน 
๑.  ชุมชนวัดเขาเจดีย3-ตลาดใน ๑5 
๒.  ชุมชนสานฝGน ๑5 
๓.  ชุมชนประสบสุข ๑5 
๔.  ชุมชนพูนทรัพย3 ๑5 

รวมประชากรเป>าหมาย 6๐   คน 
 
๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข,อมูลท่ีได,จากการแบบประเมิน 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินท้ังหมด  5๐  ชุด   
  -  บันทึกข�อมูลจากแบบประเมินท้ังหมด  5๐  ชุด 

๑.๕  วิเคราะห/ข,อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห3ข�อมูลท่ัวไปของผู�ทำแบบประเมินโดยหาค#าร�อยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะห3ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร3การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมินของ อปท.ในเขตจังหวัด  โดยการหาค#าความพึงพอใจ  ดังนี้ 
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๑)  ตามยุทธศาสตร�การพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 



คะแนนนความพึงพอใจในแต#ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแต�ละประเด็นการพัฒนา 

(2๐๐  คะแนน)   

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแต�ละยุทธศาสตร  1,80๐  คะแนน  
                                                               (9 x 4 x 5๐) 

    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – 6๐๐      คะแนน ระดับ  พอใจน�อย 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน 6๐๑ – 1,2๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   1,2๐๑ – 1,8๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การคำนวณหาค�าร�อยละ  ดังน้ี 
 

 
 
 

๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแต�ละประเด็นการพัฒนา  2,๐๐๐  คะแนน 
                  (๑๐ x 4 x 5๐) 

    ๒.๑)  ระดับคะแนน     ๐ – 667         คะแนน ระดับ  พอใจน�อย 
    ๒.๒)  ระดับคะแนน    668 – 1,334     คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๒.๓)  ระดับคะแนน    1,335 – 2,๐๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การคำนวณหาค�าร�อยละ  ดังน้ี 
 
 
 

 
๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต#ละยุทธศาสตร� 

  -  คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแต�ละประเด็นการพัฒนา  2๐๐  คะแนน 
                                           (4 x 5๐) 
  ๓.๑)  ระดับคะแนน   ๐ – 67   คะแนน  ระดับ  พอใจน�อย 

    ๓.๒)  ระดับคะแนน   68 – 134    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
    ๓.๓)  ระดับคะแนน   135 – 2๐๐   คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 

-  การคำนวณหาค�าร�อยละ  ดังน้ี 
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 คะแนนความพึงพอใจในแต#ละยทุธศาสตร3 X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแต#ละยุทธศาสตร3 

(1,8๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์   = 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ   = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต#ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแต#ละประเด็นการพัฒนา 

(2,๐๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเดน็การพัฒนา   = 



๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต%อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล
ตำบลปะทิว  ในการพัฒนาและส%งเสริมการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร/และ
ประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ดังนี้ 
 
ส%วนท่ี  ๑  ข,อมูลท่ัวไป 
 

๑.  จำนวนประชากรท่ีทำแบบประเมิน   จำนวน   5๐   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย จำนวน   ๒1   คน  

๑.๒  เพศ   หญิง    จำนวน   29   คน   
 

๒.  อายุ 
๒.๑   ต่ำกว#า  ๒๕  ป7     จำนวน   ๑1  คน   

  ๒.๒  ระหว#าง  ๒๕ - ๔๐  ป7  จำนวน   19 คน   
  ๒.๓  ระหว#าง  ๔๑ - ๖๐  ป7  จำนวน   ๑3 คน  
  ๒.๔  มากกว#า  ๖๐  ป7      จำนวน   7 คน   

 
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ำกว#าประถม/ประถมศึกษา  จำนวน      ๒3 คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท#า         จำนวน  ๒1 คน    
  ๓.๓  ปริญญาตรี       จำนวน        6 คน    
  ๓.๔  สูงกว#าปริญญาตรี      จำนวน   ๐    คน 
    
 

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จำนวน  5 คน  
  ๔.๒  รับจ�าง/เกษตรกร    จำนวน  12 คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค�าขาย/ธุรกิจส#วนตัว จำนวน  1๙ คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จำนวน  ๑๑ คน 
  ๔.๕  อ่ืนๆ     จำนวน  3 คน 
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ส%วนท่ี  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
 

๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตร/การพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตร/การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  1,8๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. ยุทธศาสตร3การพัฒนาเมืองปะทิวให�น#าอยู# 1,7๖๕ พอใจมาก 
๒. ยุทธศาสตร3ส#งเสริมตลาดการท#องเท่ียวอย#างเป6นระบบ 1,67๘ พอใจมาก 
๓. ยุทธศาสตร3พัฒนาระบบการตลาดและสินค�าด�านการเกษตรอย#างมี
คุณภาพ 1,63๔ 

พอใจมาก 

๔. ยุทธศาสตร3ส#งเสริมวิถีพอเพียง 1,54๕ พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 6,622 พอใจมาก 
 

๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร/การพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตร/การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ พอใจน,อย 

๑. ยุทธศาสตร3การพัฒนาเมืองปะทิวให�น#าอยู# 98.06 - - 
๒. ยุทธศาสตร3ส#งเสริมตลาดการท#องเท่ียวอย#างเป6นระบบ 9๓.22 - - 
๓. ยุทธศาสตร3พัฒนาระบบการตลาดและสินค�าด�านการเกษตรอย#างมี
คุณภาพ 

90.78 - - 

๔. ยุทธศาสตร3ส#งเสริมวิถีพอเพียง 85.83 - - 
ภาพรวม 91.97   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 45 - 
 



๒.๓  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  2,๐๐๐  คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปXดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในโครงการ/กิจกรรม 1,8๖๕ พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ3ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 1,82๑ พอใจมาก 
๓.  มีการเปXดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 1,7๖๒ พอใจมาก 
๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อสาธารณะ 1,7๙๙ พอใจมาก 
๕.  มีความโปร#งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 1,๗๙๕ พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเป6นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 1,7๙๑ พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู#การแก�ไขปGญหา 1,8๗๐ พอใจมาก 
๘.  มีการแก�ไขปGญหาและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 1,8๗๔ พอใจมาก 
๙.  ประโยชน3ท่ีประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 1,7๕๒ พอใจมาก 

รวม (เต็ม  18,๐๐๐  คะแนน) 16,32๙ พอใจมาก 

 
 
 

๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม%พอใจ 

๑.  มีการเปXดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในโครงการ/กิจกรรม 93.2๕ - - 
๒.  มีการประชาสมัพันธ3ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 91.0๕ - - 
๓.  มีการเปXดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 88.1๐ - - 
๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อสาธารณะ 89.9๕ - - 
๕.  มีความโปร#งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8๙.75 - - 
๖.  มีการดำเนินงานเป6นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 89.๕5 - - 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู#การแก�ไขปGญหา 93.50 - - 
๘.  มีการแก�ไขปGญหาและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 93.70 - - 
๙.  ประโยชน3ท่ีประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 87.60 - - 

ภาพรวม 90.72   
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๒.๕  สรุปแยกตามยุทธศาสตร/การพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร�ท่ี  ๑  ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองปะทิวให1น#าอยู# 
ความพึงพอใจของผู1ท่ีเก่ียวข1อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  2๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปXดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในโครงการ/กิจกรรม 18๕ พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ3ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 19๐ พอใจมาก 
๓.  มีการเปXดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 18๘ พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อสาธารณะ 18๐ พอใจมาก 
๕.  มีความโปร#งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 1๘๗ พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเป6นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 19๘ พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู#การแก�ไขปGญหา 18๑ พอใจมาก 
๘.  มีการแก�ไขปGญหาและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 17๙ พอใจมาก 
๙.  ประโยชน3ท่ีประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 18๗ พอใจมาก 

รวม (เต็ม 1,8๐๐  คะแนน) 1,๖7๕ พอใจมาก 
 

 
ยุทธศาสตร�ท่ี  ๒  ยุทธศาสตร�ส#งเสริมตลาดการท#องเท่ียวอย#างเป7นระบบ 

ความพึงพอใจของผู1ท่ีเก่ียวข1อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  2๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปXดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในโครงการ/กิจกรรม 18๓ พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ3ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 17๐ พอใจมาก 
๓.  มีการเปXดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 19๐ พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อสาธารณะ 18๑ พอใจมาก 
๕.  มีความโปร#งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 19๕ พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเป6นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 18๗ พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู#การแก�ไขปGญหา 19๕ พอใจมาก 
๘.  มีการแก�ไขปGญหาและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 18๐ พอใจมาก 
๙.  ประโยชน3ท่ีประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 17๗ พอใจมาก 

รวม (เต็ม 1,8๐๐  คะแนน) 1,65๘ พอใจมาก 
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ยุทธศาสตร�ท่ี  ๓  ยุทธศาสตร�พัฒนาระบบการตลาดและสินค1าด1านการเกษตรอย#างมีคุณภาพ 
ความพึงพอใจของผู1ท่ีเก่ียวข1อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  2๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปXดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในโครงการ/กิจกรรม 18๓ พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ3ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 18๔ พอใจมาก 
๓.  มีการเปXดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 18๑ พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อสาธารณะ 17๘ พอใจมาก 
๕.  มีความโปร#งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 19๙ พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเป6นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 18๘ พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู#การแก�ไขปGญหา 17๘ พอใจมาก 
๘.  มีการแก�ไขปGญหาและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 17๙ พอใจมาก 
๙.  ประโยชน3ท่ีประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 17๔ พอใจมาก 

รวม (เต็ม 1,8๐๐  คะแนน) 1,64๔ พอใจมาก 
 

 
ยุทธศาสตร�ท่ี  ๔  ยุทธศาสตร�ส#งเสริมวิถีพอเพียง 

ความพึงพอใจของผู1ท่ีเก่ียวข1อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  2๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปXดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในโครงการ/กิจกรรม 17๘ พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ3ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 1๖๐ พอใจมาก 
๓.  มีการเปXดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 1๖๑ พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อสาธารณะ 18๓ พอใจมาก 
๕.  มีความโปร#งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 19๗ พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเป6นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 18๒ พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู#การแก�ไขปGญหา 19๓ พอใจมาก 
๘.  มีการแก�ไขปGญหาและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 18๔ พอใจมาก 
๙.  ประโยชน3ท่ีประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 19๗ พอใจมาก 

รวม (เต็ม 1,8๐๐  คะแนน) 1,๖3๕ พอใจมาก 
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๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต#อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของเทศบาล
ตำบลปะทิวในการพัฒนาและส#งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร3และประเด็นการ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ป7งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  พบว#า 

๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู%ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเปPนร,อยละ  91.97   
  ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตร/การพัฒนา  คิดเปPนร,อยละ  91.97)  

- พอใจมากสูงสุด   ร�อยละ  98.๐6  (ยุทธศาสตร3การพัฒนาเมืองปะทิวให�น#าอยู#) 
- พอใจมากต่ำสุด ร�อยละ  85.83  (ยุทธศาสตร3ส#งเสริมวิถีพอเพียง) 

  ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา  คิดเปPนร,อยละ  90.72)  
- พอใจมากสูงสุด    ร�อยละ 93.50  (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู#การแก�ไข 

ปGญหา) 
- พอใจมากต่ำสุด ร�อยละ 87.60 (ประโยชน3ท่ีประชาชนได�รับจากการดำเนิน 

โครงการ/กิจกรรม) 
๔.  การวิเคราะห/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ๔.๑ วิเคราะห/ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ตามท่ี ทต. ได�ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ#งช#วงของผลการประเมิน
ออกเป6น ๓ ระดับ  คือ  ไม#พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซ่ึงผลการประเมินอยู#ในระดับพอใจมาก  คิดเป6นร�อยละ  
91.97  เทียบกับผลการประเมินของป7งบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึน 2.61  
 ๔.๒  วิเคราะห/สาเหตุของผลการประเมินท่ีได,  

จากการวิเคราะห3ผลการประเมินในข�อ  ๔.๑  จะเห็นได�ว#าประชาชนมีความพึงพอใจมากต#อการ
ดำเนินงานของ ทต. มากกว#าป7ท่ีผ#านมา  เหตุผลท่ีทำให�ผลการประเมินสูงกว#าป7ท่ีผ#านมานั้น  อาจจะมาจาก
เทศบาลตำบลปะทิว  สามารถแก�ไขปGญหายุทธศาสตร3การพัฒนาด�านการอนุรักษ3 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม และมีโครงการโปร#งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ทำให�ประชาชนมีความพึงพอใจมากในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะทิว  โดยข�อมูลท่ีจะทำให�หาสาเหตุได�คือ  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด
ท่ีเลือก   
๕.  ข,อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะทิว  
มีข�อเสนอแนะต#อนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว  ดังนี้ 

๕.๑  เทศบาลตำบลปะทิว  ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร3ให�บรรลุผลสำเร็จ
ให�มากกว#านี้   

๕.๒  หากไม#สามารถดำเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให�ประชาชนเข�าใจ และต�องหาทาง
แก�ปGญหาให�กับประชาชนได�  เม่ือประชาชนได�เข�าใจและปGญหาได�ถูกแก�ไขแล�วก็จะทำให�ประชาชนมีความพึงพอใจ
ใจต#อเทศบาลตำบลปะทิวดีข้ึน   

๕.๓  เทศบาลตำบลปะทิว  สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการดำเนินงานให�มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงรายละเอียดตามท่ีได�แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข�างต�นแล�ว 
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