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ส่วนที่ 1 

ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ซึ่งตามระเบียบข้อ 28  นี้  ทางเทศบาลต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 
  1.  นายกอเซ็ง  อุเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรูสะมิแล เขต2 ประธานกรรมการ 
  2.  นายสุรเดช  เด่นอุดม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรูสะมิแล เขต2  กรรมการ 
  3.  นางชาติย๊ะ มะแซ      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรูสะมิแล เขต1         กรรมการ 
  4.  นายชัยวัฒน์  ภักดี  ผู้แทนประชาคมต าบล   กรรมการ 
  5.  นางรอยหะร ์  บาเน็ง  ผู้แทนประชาคมต าบล   กรรมการ 
  6.  ท้องถิ่นอ าเภอเมืองปัตตานี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
  7.  ผู้อ านวยการ รพ.สต.รูสะมิแล  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
  8.  นางแวรอสนีย์ ฮาแย  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  9.  นางนิศารัตน์  พุ่มมาก  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  10. นางสาวณฐรักษ์ แนวบรรทัด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   กรรมการ 
  11. นายเสะยูนุ  เสะอาลี    ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 

ข้อ 31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
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ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือ
มีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ .ศ. 2561 
เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่
เข้าใจได้ง่าย 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่าเทียบเรือ
2) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่สาธารณประโยชน์ 

  3) พัฒนาระบบจราจร 
                     4) จัดท าแผนที่ต าบล 
                     5) ปรับปรุงระบบการให้บริการไฟฟ้า  
                     6) พัฒนาและให้บริการด้านการประปา 
                     7) ก่อสร้างและปรับปรุง แหล่งน้ าสาธารณูปโภคและบริโภค   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชน ทุกระดับ ทั้งในและ   นอกระบบ 
2) เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
3) ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

1) พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
                     2) การส่งเสริมการผลิตสินค้า OTOP “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” 
                     3) ปรับปรุงและจัดระบบควบคุมตลาดนัดและร้านค้าชุมชน 
                     4) การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจการสหกรณ์ระดับชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 

1) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2) การจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อย 
3) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
4) สร้างหลักประกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร 
2) การสร้างจิตส านึกในการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3) การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการ 
5) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้กองคลัง 
6) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้กองช่าง 

   

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
1) การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
2) การส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) การสร้างจิตส านึกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2) การบ าบัดและก าจัดขยะ 
3) การบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 

  
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

“เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองแห่งการพัฒนา คุณภาพชีวิตก้าวหน้า สู่อาเซียนอย่าง ยั่งยืน” 
 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี มีรายได้ที่เพียงพอในการด ารงชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าขึ้นพ้ืนฐาน มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา  ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  2. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการให้แก่ประชาชน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณูปโภค อย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึงกัน 
  3. พัฒนาต าบลรูสะมิแล ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจมีสภาพภูมิทัศน์สวยงามระบบนิเวศน์ดี สะอาด ปลอดมลพิษ และประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  โดยยึดหลักการบริหารที่ดี  คุ้มค่า  ซื่อสัตย์  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  
                     5. ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มองค์กรประชาชนมีความเข้มแข็ง เกิดความสามัคคีสามารถช่วยเหลือ
และพ่ึงตนเองได้  เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน  
                     6. สนับสนนุส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานเพ่ิมมูลค่า
สินค้าและขยายการจ าหน่ายไปสู่อาเซียน 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 

  2. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  3. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
  4. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6. เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ 
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ส่วนที่ 3 

การประเมิน/ตดิตามตนเอง 
 

 
แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          :      เทศบาลต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น    
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบที ่2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :   เทศบาลต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม-ธันวาคม)  (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)          (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)   (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี    
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถิ่น  4  ปี 

 
 

ปีที ่   2561 ปีที ่  2562 ปีที ่ 2563 ปีที ่ 2564 รวม 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 

  โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 50 80,331,370 25 82,248,000 18 35,766,000 17 7,850,000      110      206,195,370  

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณ ี 
วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

29 17,181,498 29 19,761,498 29 19,711,498 28 17,061,498      115   73,765,992.00  

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

18 1,173,000 19 3,673,000 18 1,173,000 18 1,173,000        73          7,192,000  

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสวัสดิการสังคม 34 9,752,000 30 3,332,000 30 3,332,000 30 3,332,000      124        17,748,000  

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการที่ดี 32 6,894,440 35 14,094,440 32 8,794,440 31 6,794,440      130        36,577,760  

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการ 15 2,030,000 15 2,030,000 15 2,030,000 15 2,030,000        60          8,120,000  

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 710,000 8 660,000 8 660,000 8 660,000        33          ,690,000  

รวม 187 118,072,308 161 125,798,938 150 71,466,938      147            38,900,938       645      352,289,122  
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4.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
  ปีที ่ 2561 ปีที ่ 2562 ปีที ่ 2563 ปีที ่ 2564 รวม 

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 

  โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 50 80,331,370 25 82,248,000 18 35,766,000 17 7,850,000      110      206,195,370  

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

29 17,181,498 29 19,761,498 29 19,711,498 28 17,061,498      115   73,765,992.00  

๓.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

18 1,173,000 19 3,673,000 18 1,173,000 18 1,173,000        73          7,192,000  

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

34 9,752,000 30 3,332,000 30 3,332,000 30 3,332,000      124        17,748,000  

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

32 6,894,440 35 14,094,440 32 8,794,440 31 6,794,440      130        36,577,760  

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  
กีฬา  และนันทนาการ 

15 2,030,000 15 2,030,000 15 2,030,000 15 2,030,000        60          8,120,000  

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 710,000 8 660,000 8 660,000 8 660,000        33          2,690,000  

รวม 187 118,072,308 161 125,798,938 150 71,466,938      147     38,900,938       645      352,289,122  
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5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี งบประมาณ 2561  (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) 
  

             

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนโครงการ 

 
ที่เสร็จ 

 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

 
ที่มีการยกเลิก 

 

 
ที่มีการ
เพ่ิมเติม 

 
 

ทั้งหมด 

    

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 

2 4.00 2 4.00 - - - - - -    50  100 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี  วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - 1 3.45 - - - - - -    29  100 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

- - - - - -- - - - -    18  100 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสงัคม 

2 5.89 2 5.89 - - - - - -    34  100 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

9 28.13 1 3.13 - - - - - -    32   100 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว  กีฬา  
และนนัทนาการ 

- - - - - - - - - -    15   100 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 11.12 - - - - - - - -      9  100 

รวม     - - - - - - 187 100 
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สรุป 
โครงการที่ได้ด าเนินการ     14        โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 2561          187        โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     14  x  100 =      7.48 % 
      187 
 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปี 2561 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.    2,672,072 1,108,427.32 
อาหารกลางวันโรงเรียน    4,636,000 4,696,000 
อาหารกลางวัน ศพด.    280,800 272,585 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ    4,034,400 4,064,200 
เบี้ยยังชีพคนพิการ    1,094,400 1,346,400 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์    6,000 6,000 

รวม 12,445,645 11,493,612.32 

 
หมายเหตุ  :  ตั้งแต่วันที่  (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) 
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้
เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย 
ความล่าช้า 
 3. ได้รับงบประมาณล่าช้า 
 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลรูสะมิแลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถ 
ควบคุมได้ 
 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
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สรุปผลโครงการพัฒนาตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 25เริ่มตั้งแต่วันที่                     

(1 เมษายน2561 - 30 กันยายน 2561) คร้ังที่ 2/2561 
 
  

ที ่
 

รายการ 
 

งบประมาณ หมายเหตุ 

1. 
 
จัดจ้างยามให้บริการรักษาความปลอดภัยส านักงานเทศบาลต าบลรูสะมิแล 
 

342,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2. จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 102,892 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3. จัดจ้างยามให้บริการรักษาความปลอดภัยตลาดนัดรูสะมิแล 46,800 
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

4. จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ 12,000 
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

5. 

 
โครงการปรับปรุงถนนแอลฟาติกคอนกรีต ถนนหนองจิก ม.4 
 (แยกเข้าเมืองปัตตานี) 
 

9,774,100 แล้วเสร็จ 

6. 
 
โครงการขุดลอกคูระบายน้ าและก าจัดวัชพืช 
 

462,000 
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

7.. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับถนน คสล. ม.5 ถ.ไวยประสิทธิ์ บ้านโคกม่วง 1,262,000 
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

8. 

 
โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยตรงข้ามโรงน้ าแข็งร่วมมิตร  ม.5  
ถ.ไวยประสิทธิ์ บ้านโคกม่วง 
 

1,537,000 
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

9.. โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาลต าบลรูสะมิแล ม.1 บ้านรูสะมิแล 2,798,000 
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

 
10. 

จ้างซ่อมและเปลี่ยนสภาพการใช้งานรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4763 
ปัตตานี 

497,389.50 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

11. 
 
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า ข้างมัสยิด ม.3 บ้านดอนรัก 
 

874,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ที ่
 

รายการ 
 

งบประมาณ หมายเหตุ 

12. 
 
จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2560 
 

2,337,719.40 แล้วเสร็จ 

 
13. 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมระบบโปรแกรมปฏิบัติการ 49,600 แล้วเสร็จ 

14. 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 7,900 แล้วเสร็จ 

15. 
 
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อม กระเช้าไฟฟ้า 
 

2,680,000 แล้วเสร็จ 

 
16. 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมระบบโปรแกรมปฏิบัติการ 49,600 แล้วเสร็จ 

17. 
 
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 3 เครื่อง 
 

28,500 แล้วเสร็จ 

18. 
 
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง 
 

19,000 แล้วเสร็จ 

19. 

 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ืองานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบ
โปรแกรมปฏิบัติการ และเครื่องส ารองไฟ 
 

78,700 แล้วเสร็จ 

20. 
 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก 
 

7,700 แล้วเสร็จ 

21. 
 
จัดซื้อธงประดับเฉลิมพระเกียรติ ร.10 
 

282,000 แล้วเสร็จ 

22. 
 
จัดซื้อรถยนต์อเนกประสงค์พร้อมกระบะไฮโดรลิก 
 

165,000 แล้วเสร็จ 

23. 

 
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
 

200,000 แล้วเสร็จ 
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ที ่
 

รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

24. 
 
โครงการเมาลิดสัมพันธ์ สานสามัคคีตามวิถีประชารัฐ ประจ าปี 2560 
 

75,500 แล้วเสร็จ 

25. 

 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด    รูสะมิแลคัพ ครั้งที่ 3 
ประจ าปี  2561 
 

64,820 แล้วเสร็จ 

26. 
 
โครงการเทศบาลเยี่ยมมัสยิด ในเดือนรอมฎอน ปี  พ.ศ. 2561 
 

150,000 แล้วเสร็จ 

27. 
 
โครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน (บูกอปอซอ) ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

150,000 แล้วเสร็จ 

28. 

 
โครงการเข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมงาน “เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย” 
ประจ าปีฮิจเราะจ์ศักราช 1439 
 

46,000 แล้วเสร็จ 

29. 

 
โครงการรอยยิ้มอีดิลฟิตรี (วันฮารีรายอ ฮ.ศ. 1439) ประจ าปี 2561 หมู่ที่ 2 
บ้านบางปลาหมอ ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 

14,975 แล้วเสร็จ 

30. 

 
โครงการรอยยิ้มอีดิลฟิตรี (วันฮารีรายอ ฮ.ศ. 1439) ประจ าปี 2561 หมู่ที่ 5 
บ้านโคกม่วง ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 

14,975 แล้วเสร็จ 

31. 

 
โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี ร่วมงานกาชาด 
จังหวัดปัตตานี ประจ าปี 2561 
 

29,682 แล้วเสร็จ 

32. 

 
โครงการวันรักษ์เกลือหวาน สืบสานวัฒนธรรม และของดีเมืองตานี ประจ าปี 
2561 
 

30,690 แล้วเสร็จ 

33. 
 
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาวันเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2561 

5,190 แล้วเสร็จ 
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ที ่
 

รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

34. 
 
โครงการ English Camp for Children ประจ าปี 2561 
 

115,760 แล้วเสร็จ 

35. 

 
โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (ขยับกาย สบายใจ ปลอดภัย
จากโรค) ชุมชนต าบลรูสะมิแลต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2561 
 

32,190 แล้วเสร็จ 

36. 

 
โครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” (ขุดลอกผักตบชวา) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
 

13,864 แล้วเสร็จ 

 
 
รวมทั้งสิ้น 
 

24,429,534  
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

(1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2561) รอบท่ี 2/2561 
 

รายรับท้ังสิ้น  จ านวนเงิน   58,256,230.61     บาท แยกเป็น 
    
 ภาษีอากร 4,261,240.96  
 ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 494,661.20  
 รายได้จากทรัพย์สิน 151,389.15  
 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,335,498  
 รายได้เบ็ดเตล็ด 166,940.06  
 ภาษีจัดสรร 20,336,234.24  
 เงินอุดหนุนทั่วไป 15,262,591  
 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 91,136.16  
    

 
รายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวนเงิน    42,099,690.77    บาท แยกเป็น 

    
 งบกลาง 7,063,691.62  
 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 717,120  
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 12,398,153  
 ค่าตอบแทน 3,118,807  
 ค่าใช้สอย 7,812,539.79  
 ค่าวัสดุ 5,608,948.93  
 ค่าสาธารณูปโภค 1,237,462.58  
 ค่าครุภัณฑ์ 8,680,384  
 เงินอุดหนุน 4,816,000  
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ส่วนที่ 4 

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
           

    สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
                      โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน  120  ชุด   
 
  

เพศ - ชาย    จ านวน    75  ราย    คิดเป็นร้อยละ   62.50 
- หญิง    จ านวน    45   ราย   คิดเป็นร้อยละ  37.50 

 
  

อาย ุ - ต่ ากว่า   25 ปี        จ านวน  32  ราย     คิดเป็นร้อยละ  26.66 
   - 25 – 40 ปี      จ านวน  45  ราย    คิดเป็นร้อยละ   37.50 
  -  41 – 60 ปี          จ านวน  38   ราย    คิดเป็นร้อยละ 31.66 
  - มากกว่า  60  ปี      จ านวน   5   ราย    คิดเป็นร้อยละ     4.16 
 
  

 
การศึกษา   

- ต่ ากว่าประถมศึกษา / ประถมศกึษา จ านวน   37    ราย คิดเป็นร้อยละ 30.83 
- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   จ านวน    52   ราย คิดเป็นร้อยละ  43.33 
- ปริญญาตรี         จ านวน    25   ราย คิดเป็นร้อยละ 20.83  
- สูงกว่าปริญญาตรี                จ านวน     6    รายคิดเป็นร้อยละ     5.00 

  
 

อาชีพ 
 - รับราชการ   จ านวน  35  ราย  คิดเป็นร้อยละ  29.16       

- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน  29  ราย  คิดเป็นร้อยละ   24.16 
  - รับจ้าง    จ านวน  10  ราย  คิดเป็นร้อยละ   8.33   
  - นักเรียน นักศึกษา   จ านวน  26  ราย  คิดเป็นร้อยละ  21.66     

- อื่น ๆ     จ านวน  20    ราย  คิดเป็นร้อยละ  16.66   
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ความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

สรุป  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเด็นการพัฒนา 
 

น้อย
ที่สุด 
(คน) 

น้อย 
(คน) 

ปาน
กลาง 
(คน) 

มาก 
(คน) 

มาก
ที่สุด 
(คน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4 3 27 51 35 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

6 2 6 64 42 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

7 5 3 71 34 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

19 11 8 46 36 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 7 22 53 29 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 17 9 15 73 32 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 15 22 22 29 42 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 

11 17 30 17 45 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

16 29 8 20 47* 

10. ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ที่ 1  ในภาพรวม 29 20 9 20 42 
 

จากตารางที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พบว่าความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนมีความพึงพอใจประเด็นการพัฒนามากที่สุด คือ  

*ล าดับที่ 1. คือ  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ   39.16 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพัฒนา 
 

น้อย
ที่สุด 
(คน) 

น้อย 
(คน) 

ปาน
กลาง 
(คน) 

มาก 
(คน) 

มาก
ที่สุด 
(คน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

16 6 21 36 37 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

4 6 36 29 45 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

9 10 29 30 42 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

8 12 23 41 46 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5 9 16 39 51 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2 3 15 40 60 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 6 4 13 28 69* 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 

1 3 18 33 65 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

3 2 14 39 62 

10. ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ที่ 2  ในภาพรวม 2 4 11 45 58 
 
 

จากตารางที ่2   ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พบว่าความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนมีความพึงพอใจประเด็นการพัฒนามากที่สุด คือ  

*ล าดับที่ 1. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ   57.50  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
และการแก้ไขปัญหาความยากจน  

ประเด็นการพัฒนา 
 

น้อย
ที่สุด 
(คน) 

น้อย 
(คน) 

ปาน
กลาง 
(คน) 

มาก 
(คน) 

มาก
ที่สุด 
(คน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

3 3 19 42 53 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

2 6 22 44 46 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

4 7 17 61 31 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4 2 11 49 54 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3 4 8 45 60 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10 4 2 29 75* 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 6 11 10 41 52 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 

2 12 8 42 56 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

7 2 5 50 56 

10. ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ที่ 3  ในภาพรวม 14 3 4 39 60 
 
จากตารางที่ 3   ยุทธศาสตร์ที ่3   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน  
พบว่าความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนมีความพึงพอใจประเด็นการพัฒนามากที่สุด คือ  

*ล าดับที่ 1. คือ  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  มากที่สุด                     
คิดเป็นร้อยละ   62.50 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
ประเด็นการพัฒนา 

 
น้อย
ที่สุด 
(คน) 

น้อย 
(คน) 

ปาน
กลาง 
(คน) 

มาก 
(คน) 

มาก
ที่สุด 
(คน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

1 1 9 35 64 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

2 3 4 43 66 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

8 4 6 41 59 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4 5 5 45 61 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 2 1 42 65 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2 3 3 55 57 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 2 6 30 38 44 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 

4 5 11 29 71* 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

7 3 9 40 61 

10. ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ที่ 4  ในภาพรวม 6 2 4 45 63 
 

จากตารางที่ 4   ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน  
พบว่าความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนมีความพึงพอใจประเด็นการพัฒนามากที่สุด คือ  

*ล าดับที่ 1. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  มากที่สุด       
คิดเป็นร้อยละ  59.16 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
ประเด็นการพัฒนา 

 
น้อย
ที่สุด 
(คน) 

น้อย 
(คน) 

ปาน
กลาง 
(คน) 

มาก 
(คน) 

มาก
ที่สุด 
(คน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

5 10 19 33 53 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

3 2 16 44 55 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

7 10 20 22 61 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

2 8 21 29 60 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 11 1 1 32 75 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1 3 16 56 44 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 3 4 6 58 49 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 

12 3 5 38 62 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

1 2 2 39 76* 

10. ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ที่ 5  ในภาพรวม 14 3 5 41 67 
 

จากตารางที่ 5   ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
พบว่าความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนมีความพึงพอใจประเด็นการพัฒนามากที่สุด คือ  

*ล าดับที่ 1. คือ  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 63.33 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ 
ประเด็นการพัฒนา 

 
น้อย
ที่สุด 
(คน) 

น้อย 
(คน) 

ปาน
กลาง 
(คน) 

มาก 
(คน) 

มาก
ที่สุด 
(คน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

3 9 11 39 58 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

5 14 16 34 51 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

2 8 30 30 50 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4 7 27 22 60 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 12 13 18 28 49 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4 10 17 32 57 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8 7 17 41 47 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 

2 11 28 17 62* 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

6 22 25 23 44 

10. ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ที่ 6  ในภาพรวม 12 18 35 24 31 
 

 
จากตารางที่ 6    ยุทธศาสตร์ที ่6   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

พบว่าความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนมีความพึงพอใจประเด็นการพัฒนามากที่สุด คือ  
*ล าดับที่ 1. คือ  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน            

มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  51.66   
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนา 

 
น้อย
ที่สุด 
(คน) 

น้อย 
(คน) 

ปาน
กลาง 
(คน) 

มาก 
(คน) 

มาก
ที่สุด 
(คน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

5 8 12 31 64 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

4 6 14 20 76* 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

5 4 20 39 52 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

2 2 18 27 71 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 14 11 25 28 42 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6 6 10 45 53 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 12 14 15 41 38 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 

7 7 6 61 39 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

3 16 7 54 40 

10. ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ที่ 7  ในภาพรวม 1 8 22 38 51 
  

จากตารางที่ 7    ยุทธศาสตร์ที ่7   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
พบว่าความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนมีความพึงพอใจประเด็นการพัฒนามากที่สุด คือ  

*ล าดับที่ 1. คือ  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม          
มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  63.33 
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ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
  1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ ไม่ทั่วถึง ไม่ชัดเจน จึงท าให้
ประชาชนขาดโอกาสและสิทธิต่างๆ ด้านสวัสดิการและด้านอ่ืนๆ 
  2. ขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของภาครัฐ ผู้น าท้องที่หมู่บ้าน(บางแห่ง) และผู้น า
ท้องถิ่นในระดับต าบล ไม่ให้ความส าคัญในการติดต่อประสานงานกับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล  
  3. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดทักษะในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความ
ช านาญเฉพาะด้าน เช่น การประปา ระบบ ICT 
  4. การท างานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน มีความ
ล่าช้า ไม่ทันต่อเวลา จึงท าให้ประชาชนัังคงมีความเดือดร้อน 

5. เกิดปัญหาภััธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ จึงท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตาม
ระัะเวลาที่ก าหนด 
   

ข้อเสนอแนะ 
 

สร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องที่และในท้องถิ่น ผู้น าองค์กรต่างๆในระดับต าบล ให้มีความ
เสีัสละในการท างานเพ่ือส่วนรวม มีความที่จะช่วักันด าเนินกิจกรรมและแก้ไขปัญหาในต าบล ให้ส าเร็จไปด้วัดี 
เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอัู่ท่ีดีขึ้น อีกท้ังัังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านและต าบลอั่างัั่งัืน 
   
 

       

 
 
 


