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๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.256 4 เทศบาลเมืองนราธิวาสคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1-12 มาด าเนินการทั้งสิ้น 
จ านวน  249 โครงการ งบประมาณ 365,136,698บาท ตามยุทธศาสตร์ จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน 
สรุปได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการพัฒนาด้านนี้อย่างต่อเนื่องให้ค รอบคลุมเกือบทุก
พ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวก สบาย คล่องตัว 
มีความปลอดภัยในการสัญจรไป -มาปีงบประมาณ พ .ศ .256 4 คัดเลือกมาด าเนินการ จ านวน 20 
โครงการงบประมาณ 27 ,934,000 บาท อยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยกเลิกโครงการ 2 
โครงการ และโครงการที่ ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 17  โครงการ (กันเงินไป
ด าเนินการในปีถัดไป ) ใช้งบประมาณจากเงินรายได ้เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินสะสม เป็น
การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมระบบระบาย น้ าซึ่งขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการด าเนินการขั้นตอนพัสดุ เมื่อ
ด าเนินการเสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้รับ การคมนาคมทางบกในท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ประชาชนมีความสะดวก สบาย 
ปลอดภัยในการสัญจรไป- มา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด 
โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดได้ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนทั้งทางด้านการศึกษา การสาธารณสุข การ
สังคมสงเคราะห์ การกีฬา ยาเสพติด และนันทนาการ ในปีงบประมาณ 2564 คัดเลือกโครงการมาด าเนินการ 
จ านวน 119 โครงการ งบประมาณ 82,857,350 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 18 โครงการ  และ
ยกเลิกโครงการ จ านวน 101 โครงการ ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่วนใหญ่เป็น
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ อุดหนุนให้กับชุมชน โดยให้ชุมชนด าเนินการ
จัดท าโครงการภายใต้งบประมาณ 20 ,000 บาท/ชุมชน จ านวน  35 ชุมชน  สาเหตุที่ไม่ได้รับด าเนินการ 
เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19) และโครงการที่ด าเนินการ ประชาชน
ได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานทางด้านสาธารณสุข การบริการและพัฒนาด้านการศึกษาระดับ อนุบาล – 
มัธยมศึกษา การสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ อุทกภัย วาตภัย ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ 
เด็กแรกเกิด ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมอาชีพโดยจัดฝึกอบรมให้ประชาชนมีอาชีพสร้าง
รายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ตลอดจนการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 คัดเลือกโครงการมาด าเนินการ จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,160,000 บาท และน ามาตราใน
เทศบัญญัติเพ่ือด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( 
COVID 19) จึงต้องยกเลิกการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564ไม่ไดค้ัดเลือกโครงการมาด าเนินการแต่อย่างใด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ บริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คัดเลือกโครงการมาด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,000,000อยู่
ระหว่างด าเนินการตามระเบียบ ฯ  



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 110 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คัดเลือกโครงการมาด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 3,501,000บาท
ด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 3 โครงการ  งบประมาณ 1,000,000 บาท  ใช้งบประมาณจากเงิน รายได้ และ
อุดหนุนทั่วไป เป็นลักษณะกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล  ปีงบประมาณ พ.ศ.256 4 คัดเลือก
โครงการมาด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 543,000 บาทด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 2 
โครงการ  งบประมาณ 410,000 บาท  ใช้งบประมาณจากเงิน รายได้  เงิน อุดหนุนทั่วไป  เป็นลักษณะการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสังกัด และปรับปรุงอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล 
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1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
การวัดผลเชิงปริมาณ   จะท าให้ทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมในแต่ละด้านว่ามีจ านวนเท่าไหร่ 
ด าเนินการเสร็จเท่าไหร่ อยู่ระหว่างด าเนินการเท่าไหร่  ยังไม่ได้ด าเนินการเท่าไหร่ ยกเลิกโครงการเท่าไหร่ ผล
การเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของงบประมาณท่ีได้รับ  มีปัญหา/อุปสรรคอะไรใน 
การด าเนินงาน และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร โดยการก าหนดแบบฟอร์มกรอกข้อมูล รายงานผลโครงการ/
กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ซึ่งท าให้เราได้ข้อมูลจริงที่สามารถวัดออกมาเป็นค่าตัวเลขได้  สามารถ 
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้ดีขึ้น และประชาชนทราบรายละเอียดผลการ
ด าเนินงานและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินงานได้  
การวัดผลเชิงคุณภาพ  เป็นการสรุปผลการด าเนินงานที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นค่าได้ แต่ เป็นการสรุปที่วัดผล
ออกมาในภาพรวมว่าด าเนินการในลักษณะใดโดยอาศัยความรู้สึกจากข้อมูลผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลประกอบอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าการด าเนินงานของเราท าได้หรือไม่หรือต้องมีการปรับปรุง แก้ไข
อย่างไรเพื่อให้งานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความคุ้มค่าหรือไม่ ประชาชนได้รับประโยชน์ใน
โครงการที่ด าเนินการหรือไม่ ใช้แบบฟอร์มประเมินส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม และการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.การใช้เอกสาร โดยการก าหนดแบบฟอร์มกรอกข้อมูล รายงานผลโครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 4   งบประมาณที่ได้รับ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   ผลลัพธ์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข และหน่วยงานที่รับผิดชอบ   
2.การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง และผู้มีส่วน 
ได้เสียเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อทราบถึงข้อมูลขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
โครงการส าเร็จไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้                         
 3.แบบฟอร์มเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ในรูปแบบฟอร์มการติดตามและ 
ประเมินผลโครงการ แบบฟอร์มส ารวจความพึงพอใจโครงการ โดยใชแ้ผนการด าเนินงานเป็นเอกสารหลักในการ
ติดตามโครงการและแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเอกสารที่เชื่อมโยงในการติดตามและประเมินผลโครงการ  
                        4.ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแต่ละท่านรับผิดชอบรายงาน
ผล ข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขโครงการ/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ 
- ในอนาคตจะด าเนินการก าหนดเครื่องมือที่น ามาใช้เพ่ิมเติม ดังนี้ 
1.การส ารวจ โดยคณะกรรมการติดตามฯ ก าหนดปฏิทินคัดเลือกโครงการ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ี
ด าเนินการ รวมทั้งผู้รับผิดชอบออกไปส ารวจติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่จริง เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงาน และประเมินทัศนคติ ความพึงพอใจของประชาชน 
 2.การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาออกติดตามโครงการน าร่อง  
โดยใช้วิธีการสังเกตสถานที่ท่ีด าเนินการ รายละเอียดของผลการด าเนินการจัดท าโครงการ ส่วนที่มีปัญหา  
อุปสรรค ส่วนที่สร้างสรรค์ แนวทางการแก้ไข และบันทึกข้อมูลน ามาวิเคราะห์สรุปผลเพื่อเสนอผู้บริหารใช้ใน
การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือน ามาปรับใช้ในการด าเนินการจัดท าโครงการอื่นๆ ต่อไป  
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1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
ในปีงบประมาณ พ .ศ.2563 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทุกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุใน
แต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมาย/ผลผลิตโครงการในการด าเนินโครงการให้สอดคล้องเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ซึ่งการสร้างความส าเร็จให้เป็นไปตามเปูาหมายขององค์กรต้องประกอบด้วย 

                   1.มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
                   2.มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ให้กันภายในระหว่างบุคลากรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.มีกลไกในการส่งเสริมการท างานร่วมกันที่เป็นระบบ 
4.ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง 
                   5. บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ 
                   6.การบริหารงานมีการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก และมีความคล่องตัว 
                   7.มีการแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
8.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9.มีการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
10.มีความเพียงพอของงบประมาณ 
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ความส าเร็จค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย ร้อยละความส าเร็จ การบรรลุผล 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.ร้อยละ ๙๐ ของจ านวน
ประชากรในเขตเทศบาล
และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกสบายในการสัญจร  
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

10.00 
 

ไม่บรรลุผล 
 
 
 

 

2.การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๑.จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
การลงทุน การอบรมอาชีพ 
๒.จ านวนการให้ความช่วยเหลือ
สงเคราะห์และให้สวัสดิการ
แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนผู้
ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ทาง
สังคมและผู้สูงอายุ 
3.ร้อยละ ๘๐ ของระดับ
คุณภาพ ของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
4.จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนรณรงค์การ
ต่อต้านยาเสพติด 
5.จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
การกีฬาและนันทนาการ 
6.จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยกับประชาชน 

20.00 
 
100.00 
 
 
 
 
90.00 
 
 
 
0.00 
 
 
30.00 
 
30.00 
 

ไมบ่รรลุผล 
 
บรรลุผล 
 
 
 
 
บรรลุผล 
 
 
 
ไม่บรรลุผล 
 
 
ไมบ่รรลุผล 
 
ไม่บรรลุผล 

3.การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1.จ านวนโครงการที่จัด
ระเบียบชุมชน/สังคมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

2.จ านวนโครงการที่
พัฒนาบุคลากรและ
ประชาชนทั่วไปในการ 

ปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
 

0.00 
 
 
 
 

0.00 

ไม่บรรลุผล 
 
 
 
 

ไม่บรรลุผล 
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ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย ร้อยละความส าเร็จ การบรรลุผล 

4.การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

- 
 

 - - 
 

5.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม    

- 
 

 - - 
 

6.การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ประเพณีวัฒนธรรม 
2.จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

40.00 
 
 

0.00 

ไม่บรรลุผล 
 
 

ไม่บรรลุผล 
 

7.การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.จ านวนกิจกรรมพัฒนา
ความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม แก่บุคลากร 
 

70.00 
 
 
 
 
 
 

บรรลุผล 
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1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    1)  การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการโครงการที่ประสบความส าเร็จ 
จะต้องเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชน  การที่จะท าให้ประชาชนสนใจและ
ร่วมมือได้ ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและด าเนินโครงการ เพ่ือให้ได้โครงการที่ประชาชนต้องการ
และพึงพอใจมากที่สุด  ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดใดผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะต้องสอบถามและรับฟัง
ความคิดเห็นหรือความต้องการของประชาชน เช่น โครงการเสริมสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
    2)  การร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
ในการด าเนินโครงการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ  หรือให้ประชาชนจัดท า
โครงการเพ่ือของบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระยะเริ่มแรกประชาชนอาจจะยัง
ไม่มีความรู้ ความสามารถในการน าเสนอโครงการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้
เป็นผู้รับผิดชอบ ในการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการเขียนโครงการที่ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ นอกจากนั้นยังต้องท าหน้าที่ประสานงาน เสนอแนะ และอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการให้แก่
ประชาชน เช่น การติดต่อวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชน  และการสนับสนุนให้ชุมชนหันมาช่วยเหลือและ
ร่วมมือกันมากข้ึน เป็นต้น 
3)  การแปลงวิสัยทัศน์  นโยบาย  และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริงในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อน ามาสู่การปฏิบัติเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น  
โดยการจัดท าและด าเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ  ทั้งนี้ในการด าเนินโครงการใดใดจะต้องค านึงถึงการ
บรรลุวิสัยทัศน์  นโยบาย  ยุทธศาสตร์และเปูาหมายของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้  ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องไปในทิศทางเดียว ดังนั้น การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรและนโยบายของผู้บริหารให้แก่บุคลากร 
ผู้ด าเนินงานเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้โครงการประสบความส าเร็จประการหนึ่ง 
 4) การติดตามและประเมินผลโครงการในการด าเนินโครงการจะต้องมีการติดตามและประเมินผล 
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการท างาน  และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนั้นยังท าให้ทราบถึง
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งจะช่วยให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับทราบถึงปัญหา  อุปสรรคของการด าเนินโครงการ  และสามารถประเมินได้ว่าโครงการที่จัดท าขึ้นประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด  นอกจากนั้นแล้ว  ควรมีการประเมินผลถึงความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีใช้ในการ
ด าเนินโครงการก็จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    5)  ความเพียงพอของงบประมาณงบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินโครงการ ซ่ึง 
การด าเนิน การให้ส าเร็จจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ  นอกจากนั้นจะต้องค านึงถึง
การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยต้องพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี
ขึ้น หากเป็นโครงการที่มีผลให้ประชาชนมีความสุขเพ่ิมข้ึน โดยไม่สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณก็ตาม ก็ถือว่า
โครงการมีความคุ้มค่าเช่นกัน 
 
 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 116 
 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

          2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1.ส่งเสริมให้เป็นแผนที่มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และสามารถน าไป
ด าเนินการได้เกินร้อยละ 70 
                   2.ส่งเสริมให้โครงการ/กิจกรรม มากกว่าร้อยละ 70 มาจากแผนชุมชน 

3.ปรับแก้ไข วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา เป็นไปตามสถานการณ์ 
การพัฒนา ณ ปัจจุบัน รวมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของเทศบาล 

4.ส่งเสริมให้โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริง 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
                   5.ส่งเสริมให้หน่วยงานที่ด าเนินการจัดท าแผนศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ 
แผนพัฒนาต่างๆ ตั้งแต่ระดับชาติ จนถึงระดับ อปท .ให้ละเอียด และพิจารณาตีความให้ถูกต้องก่อนจัดท า
โครงการ/กิจกรรม 

6.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา โดยสนับสนุนให้น า 
ปัญหา ความต้องการของประชาชนมาด าเนินการจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรม 
                   7.พัฒนาแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ สามารถ 
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงาน 
                   8.พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้น่าอยู่ น่าท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน 
ท้องถิ่น โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
                   9.ด าเนินการ ปูองกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยต่างๆ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย  
เด็กจมน้ า โรคระบาด ฯลฯ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้เป็นอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที 
โดยการวิเคราะห์และพิจารณาจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการในแนวเชิงรุก
และเชิงรับ 

10.ในพ้ืนที่มีเยาวชนติดยาเสพติดและขายยาเสพติดจ านวนมาก ควรประสานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด าเนินการรณรงค์ปูองกันการให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของ ยาเสพติดโดยเน้นเปูาหมาย
เด็กนักเรียนเยาวชน ประชาชนทั่วไปในชุมชนต่างๆ 
                   11.ในพ้ืนที่ตามชุมชนต่างๆประชาชนส่วนใหญ่มีความยากจน มีรายได้น้อย มีลูกมาก มี
การศึกษาต่ า  ให้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง การประกอบอาชีพแบบครบ
วงจร รวมทั้งจัดหาตลาด ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้าง อัตลักษณ์เพ่ือเป็น เอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพ่ือสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้สามารถด ารงชีวิตมีคุณภาพท่ีดีขึ้นยกระดับเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่ 

         12.ปัญหาเด็กระดับปฐมศึกษาอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ และมีเด็กบางส่วนไม่ได้รับ 
การศึกษาเนื่องจากยากจน ควรหามาตรการพัฒนาระบบการศึกษา ให้เด็กอ่านออก เขียนได้ และเด็กทุกคน
ได้รับการศึกษา 

         13.ปัญหาระบบการจราจร เช่น  การจราจรติดขัดในช่วงเช้าช่วงเย็น และในช่วงเทศกาล 
การจัดงานต่างๆ การจอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ควรหามาตรการแก้ไขปัญหา   ระบบการจราจรโดย
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

         14.ปัญหาขยะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนและการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง  การทิ้งขยะในทะเล แม่น้ า 
และล าคลองควรมีมาตรการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะ เช่น จัดอบรม  การรณรงค์ การน ากฎหมายมาใช้  
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           15.การสร้างบ้านตามชุมชนบางชุมชนอยู่กันอย่างแออัด ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม ไม่เป็น 
ระเบียบเรียบร้อย ไม่ถูกสุขลักษณะ ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง มีบ้านสร้างลุกล้ าพื้นที่ของกรมเจ้าท่าสร้างลงไปใน
แม่น้ า ควรส ารวจพื้นที่และหามาตรการแนวทางแก้ไข  เช่น จัดประกวดบ้านน่าอยู่ น่ามอง ตามชุมชนต่างๆ 
รณรงค์ให้เจ้าของบ้านปรับภูมิทัศน์รอบบ้านให้สะอาด สวยงาม ปลูกพืชที่ใช้ในครัวเรือนใช้พ้ืนที่น้อย ประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีบ้านแต่สร้างในพื้นที่สาธารณะ ไม่มีไฟฟูา 
น้ าประปา ไม่มีบ้านเลขที่ มีน้ าสกปรก มีกลิ่นเหม็นท่วมขังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง 

16.การด าเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการ                   
น าความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้นผู้วางแผนจ าเป็นต้อง มีการยึดหยุ่นการด าเนินการ
ในบางกรณีบ้าง ซึ่งจะน าผลดีมาสู่องค์การ 

          17.ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุม 
ได้เพราะปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์ เช่น การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ  โรค
ระบาด การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ ก็อาจท าให้
การด าเนินงานตามแผนประสบปัญหายุ่งยากได้ 

          2.2 ข้อสังเกต  
  1.จ านวนโครงการในแผนพัฒนามีจ านวนมาก คัดเลือกมาด าเนินการได้น้อย เนื่องจาก
งบประมาณมีจ ากัด ควรน าโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ มาบรรจุในแผนพัฒนา 
              2.ในรอบปีงบประมาณมีการจัดท าแผนพัฒนาเพิ่มเติมหลายครั้งและอยู่ในช่วงระยะเวลา 
ที่ถ่ีติดกัน การวางแผนยังไม่มีการส ารวจปัญหา ความต้องการ วิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญล่วงหน้าแสดงถึง
การจัดท าแผนพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย 
            3.โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส่วนใหญ่ไม่มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดท าโครงการ/กิจกรรม แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 

         4.การขาดฐานข้อมูล เป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน  ซึ่งในการ
วางแผนจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อน ามาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะ
ด าเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้นได้ข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้ จะท าให้การวางแผนนั้นเกิดการ
ผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่งการวางแผนเป็นกระบวนการมอง
ไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะท างานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก จะไม่สามารถท าการวางแผนที่ดีได้เลย 
ฉะนั้นผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม และเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นจะได้สามารถมองหา
มาตรการประเมินและติดตามแผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจการด าเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง 

5.โครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่บรรจุในแผนส่วนใหญ่มีข้อมูลที่ไม่ตรงกับ 
ความเป็นจริง มีการประมาณการ ท าให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากไม่ได้ส ารวจ วิเคราะห์ วางแผน
ล่วงหน้า ด าเนินการในช่วงเวลากระชั้นชิด บรรจุในแผนจ านวนมากโดยไม่ได้ค านึงถึงสถานะการคลัง  ไม่ได้
จัดล าดับความส าคัญ  และเม่ือคัดเลือกน ามาด าเนินการ ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนให้ตรงตามความเป็นจริง 
                   6.การพัฒนายังไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เนื่องจากบางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ไม่มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ 
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                     7.เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา 
                     8.ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีฐานะ ความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน มีรายได้น้อย มี 
อาชีพที่ไม่ม่ันคง  
                     9.การท างานของเจ้าหน้าที่ยังมีความเสี่ยง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย 
ค าสั่ง ตีความผิดไป เนื่องจากไม่มีหน่วยตรวจสอบภายใน 
                     10.ในพ้ืนที่ยังไม่มีจุดที่เป็นแหล่งแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยว 
                     11.การแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะเรี่ยราด ไม่เป็นที่เป็นทางยังไม่ประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากตามแหล่งท่องเที่ยว ตามบ้านเรือน ยังมีการทิ้งขยะเรี่ยราด ไม่เป็นที่เป็นทาง 
                     12.การจัดระเบียบตลาดยังไม่มีมาตรฐาน  
                     13.สินค้าจ าพวกประมง พืชผัก ผลไม้ ยังไม่มีแหล่งตรวจสอบสารพิษที่มีมาตรฐาน 
ท าให้ผู้บริโภคมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 

               2.3 ข้อเสนอแนะ  
 1.วิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ที่จะเกิดในอนาคตหรือที่ยังไม่ได้แก้ไข โดยจัดเรียงล าดับความส าคัญ 

2.ควรมีโครงการ/กิจกรรมมารองรับทุกแนวทางการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาครอบคลุม 
ทุกด้าน                               
                   3.สรุปผลจากการด าเนินงานยังไม่ชัดเจน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้ดีขึ้นได้น้อย 
                   4.ควรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในโครงการที่ส่งผลกระทบต่อ 
ประชาชน                     
                   5.การส่งเสริมอาชีพ ควรส่งเสริมให้ประชาชนสามารถต่อยอดสร้างอาชีพและมีรายได้ 
ที่มั่นคง ตั้งแต่การจัดอบรมจนถึงการหาตลาดมารองรับ 
                   6.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานและลูกจ้าง  
                   7.จัดตั้งตลาดขายสินค้าปลอดสารพิษ 

8.จัดท าโครงการที่ลดภาวะโลกร้อน 
9.จัดท าฐานข้อมูลของเทศบาล 
10.จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

                   11.การพัฒนาควรเน้นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
12.จัดท าแลนด์มาร์คในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 

                   13.จัดระเบียบตลาด โดยศึกษาดูงานตลาดที่ได้รับรางวัล 
14.หลักสูตรในการจัดฝึกอบรม ไม่ควรเน้นเพียงแต่เฉพาะประเด็นเรื่องระเบียบปฏิบัติ 

ทางราชการอย่างท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการอยู่เท่านั้น  เทคนิคการบริหารจัดการองค์กร  การ
บริหารองค์กรเชิงธุรกิจ การวางแผนการตลาดตามความต้องการของประชาชน  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น
ควบคู่ไปด้วยกับประเด็นเรื่องกฎระเบียบทางราชการ 
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             15.การจัดท าแผนกลยุทธ์ ต้องเกิดจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น มิใช่เกิดจากการร่างของ 
ส านัก/กองหรือฝุายใดฝุายหนึ่งเท่านั้น  ดังนั้น  จะต้องจัดให้มี  “สัปดาห์แห่งการจัดท าแผนกลยุทธ์ ” ของ
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการระดมสมองของบุคลกรจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และประชาชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีผลส าคัญที่จะท าให้แผนกลยุทธ์มีผลใน 
ทางปฏิบัติมากข้ึน 
            16.การก าหนดสัดส่วนของโครงการต่าง  ๆควรให้มีสัดส่วนของโครงการที่มาจากประชาชน 
ร่วมอยู่ด้วย มิใช่เป็นโครงการที่เกิดจากฝุายบริหารเทศบาลแต่เพียงอย่างเดียวและจะต้องจัดล าดับความส าคัญ
ของการใช้งบประมาณไปยังโครงการที่มาจากประชาชนเป็นล าดับต้นๆ 
            17.เทศบาลจะต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นพี่เลี้ยงเพ่ือให้ 
ความรู้แก่ประชาชนในการเขียนโครงการที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  นอกจากนั้นยังต้องท าหน้าที่
ประสานงาน เสนอแนะ และอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการให้แก่ประชาชน เช่น การติดต่อวิทยากรมา
ให้ความรู้แก่ประชาชน และการสนับสนุนให้ชุมชนหันมาช่วยเหลือและร่วมมือกันมากข้ึน  

18.จัดให้มีการสร้างดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ด้านต่างๆ ในการบริหารจัดการและมีการ 
ประเมินผลทุกๆ 1 ปี  
              19.จัดให้มีการช าระระเบียบปฏิบัติทางราชการภายในองค์กรเพื่อลดขั้นตอนการท างานให ้
ให้สั้นลง 
             20.จัดให้มีองค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เช่น สภาที่ปรึกษาประชาชน 
ในท้องถิ่น  เวทีรับฟังความคิดเห็น  การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้น าท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์กรเหล่านั้นเสนอแนะ
แนวทางในการด าเนินงานให้แก่เทศบาลสามารถบริหารงานและเสนอโครงการได้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนและให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

           2.4ผลจากการพัฒนา 
                    จากการพัฒนาท่ีผ่านมาเทศบาลเมืองนราธวิาสไดด้ าเนนิการพัฒนาและแก้ไขปญัหาให้กับ 
ประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมเกือบทุกด้าน ตามศักยภาพการคลัง มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี
ประชาชนมีความพึงพอใจแต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขต่อไปการจัดท าโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่
อันดับแรกเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อันดับสองเป็นโครงการ/กิจกรรมที่แก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน อันดับที่สามเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งทุกโครงการ/
กิจกรรมต้องอาศัยความร่วมมือ การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ท าให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไป
ด้วยความราบรื่น ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดัชนีชี้วัดของแต่ละโครงการ/กิจกรรม จึงขอสรุปผล 
จากการพัฒนาที่ผ่านมา ดังนี้ 

1. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ า ซึ่งเก่ียวข้องกับการคมนาคมสัญจรไป มา 
ทางบก ยังคงใช้ถนน และรางระบายน้ าของเดิม ซึ่งโครงการที่ตั้งเปูาจะด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ ได้ ท าให้การแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการใช้ถนนและปัญหาที่เชื่อมโยงกัน เช่น การจอดไม่เป็นระเบียบ  การระบาย
น้ า ทางเท้า  ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข เท่าท่ีควร 
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 2. เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ระดับ 
เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล จ านวน 6 โรงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน6 แห่ง รองรับเด็ก ให้ได้ รับการศึกษาอย่างเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งได้รับเงินอุดหนุน ทั่วไปจาก
รัฐบาล การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดด าเนินการภายใต้ระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีการด าเนินการ  
การเบิกจ่าย และการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนนอกสังกัด 
 3. ประชาชนได้รับการบริการและความรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ  
การรักษา ปูองกัน ควบคุมโรค การทันตกรรม โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล คลินิกเทศบาล ศูนย์
สุขภาพชุมชนเมืองรองรับการบริการ  และการด าเนินการสาธารณสุขตามพระราชด าริร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด าเนินการควบคุมปูองกัน โรคต่างๆท่ีเกิดจากสัตว์สู่คน เช่น  โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯการให้บริการโรงฆ่า
สัตว์สามารถควบคุมโรคท่ีมากับสัตว์ที่ถูกฆ่าน าไปเป็นอาหาร  
 4. เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) ท าให้โครงการ 
จ านวนมากไม่สามารถด าเนินการได้  จ าเป็นต้องยกเลิกเพ่ือปูองกันการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว  

5. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องเบิกจ่ายให้แก่ชุมชน  
ไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) งไม่ได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายให้แก่ชุมชน  
6. การบริหารจัดการขยะ ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะ การทิ้งขยะไม่ถูกท่ี ไม่ถูกประเภท ทิ้งเรี่ยราด ไม่
มีการคัดแยกขยะหรือเมื่อคัดแยกขยะแล้วเวลามาเก็บจะรวมกันทั้งหมด การร้องเรียนขยะตกค้าง การเข้าไม่ถึง
ข่าวสาร ไม่มีความรู้ในวิธีการบริหารจัดการขยะ 
7.การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เทศบาลด าเนินการช่วยเหลือผู้พิการ  
ทุพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยเอดส์ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามอัตภาพ จัดท า
โรงเรียนผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพ จัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล แจกถุงยังชีพ ให้ผู้ยากไร้ จัดอบรมการ
ประกอบอาชีพต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อลดรายจ่ายเสริมสร้างรายได้ใน
การประกอบอาชีพ ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีแนวทางในการประกอบอาชีพ ต่อยอดน าความรู้
ที่ได้ไปประกอบอาชีพสามารถพ่ึงพาตนเองได้ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีประสบสาธารณ
ภัย/ภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ  
8.การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ให้บริการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ เด็กจมน้ า น้ าท่วม ฯลฯ มีศูนย์
ที่ให้บริการเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนการอ านวยความสะดวกด้านจราจร การจัดระเบียบ
ตลาด ปูองกันไม่ให้ลุกล้ าที่สาธารณะ ทางเท้า ถนน ควบคุมการก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ ช่วยเหลืออ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว ควบคุม บังคับให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ปัญหาที่ประสบอยู่  
9.การส่งเสริมการค้าและการลงทุน เทศบาลจะมีโครงการ/กิจกรรมด้านนี้น้อยหรือ ไม่มีเลย จะเป็นการ
ให้บริการเก็บภาษี จดทะเบียนการเปิดร้านค้า เนื่องจาก การพัฒนาด้านนี้มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
อยู่แล้ว ส าหรับการท่องเที่ยวจะมีการพัฒนาสวนสาธารณะ หาดนราทัศน์ แม่น้ า ล าคลอง เขื่อน 
ตลาดน้ า ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ ท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นท่ีและนักท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดและจังหวัดอ่ืนๆ การพัฒนาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ใช้งบประมาณจ านวนมาก ต้องขอรับการ 
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ประสบผลส าเร็จตามที่วางแผนไว้   
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 10.ทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาลประกอบด้วย ทะเล แม่น้ า ล าคลอง ต้นไมไ้ด้รับการ
ดูแล รักษา อนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความสะอาด ไม่มีมลพิษ ทั้งทางอากาศ ทางน้ า ไม่มีปัญหา
สิ่งแวดล้อม มีการประดับตกแต่งสวนหย่อม ต้นไม้ ปลูกดอกไม้ตามสถานที่ราชการ ถนน ทางเท้า เกาะกลาง
ถนน สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ เพื่อความสวยงามเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ  
 11. ปัญหาการบุกรุกในที่สาธารณะยังเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข รวมไปถึงการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือท าประโยชน์ ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา   
 12 .เทศบาลส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบทอดและสร้างจิตส านึกในด้านศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศาสนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ให้อยู่อย่างยั่งยืนสืบ
ทอดไปจนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน เช่น จัดงานประเพณีวันปีใหม่ ชักพระ ลอยกระทง สงกรานต์ ฮารีรายอ ตรุษจีน 
ซึ่งทุกโครงการ/กิจกรรมประชาชนในพื้นท่ีให้ความร่วมมือเข้ามามสี่วนร่วมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี อยู่
กันอย่างสันติสุข ภายใต้ความหลากหลายทางด้านศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  และวัฒนธรรม ถึงแม้จะมีเหตุการณ์
ความไม่สงบเกิดข้ึนในพื้นท่ีบ้าง แต่จะเกิดจากบุคคลจ านวนน้อย แต่ส าหรับในปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากเกิด
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) ท าให้หลายโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถด าเนินการได้ 
ทั้งนี้ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว 
 13.การบริหารจัดการภายในองค์กรใช้หลักธรรมาภิบาลด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีคุณธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ขึ้น ลดขั้นตอนในการบริการเพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการมารับบริการให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด มีการ 
พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการบริการประชาชน มีระบบบริหารจัดการ
องค์กร โดยจัดท า โครงการที่เอ้ือต่อการท างานและการบริการประชาชนให้เป็นระบบ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว อ านวยความสะดวก  สบายแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร เช่น การจ้างเหมา
บุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานตามส านัก/กอง/โรงเรียน สถานที่ต่างๆที่อยู่ภายใต้ความดูแลของเทศบาล การ
ให้บริการด้านทะเบียนราษฎร์ การจัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ออกประชาสัมพันธ์ตามชุมชนต่างๆ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลทางสื่อด้าน
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาล วารสาร แผ่นพับ สื่อไร้สาย รายการวิทยุ หนังสือ สื่อมวลชน และปูายแสดงผล 
เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข่าวสาร เข้าใจการท างานเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา ท าให้ท้องถิ่นพัฒนาเป็นไปในทิศทางตอบสนองตามความต้องการของประชาชนและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นอย่างแท้จริง ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของประชาชนกับหน่วยงานราชการ  
 
 


