
 

 
 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 
………………………………. 

 
             ด้วยสภาเทศบาลตำบลบางสนได้จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. ๒๕61  เมื่อวันที่ ๒0  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสภาเทศบาลตำบลบาง
สนได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕
62  เมื่อวันที่ 19  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕62 นั้น      

   ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลบางสน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล  บางสน สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕61  เมื่อวันที่ ๒0 เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕62   
 
 

                                                                                             
                                                                  (นางรจนา  โพธิสุวรรณ) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน                                                                                                                                                                                                       

 
 

 

                              
 
 
 



 

 
                                                                                                                                                                                    

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
สมัยสามัญ สมัยที ่4 (ครั้งที่ 1)  ประจำปี พ.ศ. 2561 

วันอังคารที่  20  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 13.30 น. 
 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
อำเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร     

 
 
 
 
 

 
 
 

งานกิจการสภา 
สำนักปลัดเทศบาล 

โทรศัพท์ 0 7759 1003 
โทรสาร 0 7759 1003 ต่อ 107 



 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 
วันอังคารที่  20  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา  13.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
 

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

ผู้มาประชุม 
  1. นางรจนา     โพธิสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน 
                   2. นายสุทิน     อินทะเสม  รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  3. นายนฤภัย     สมบัติพิบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 

4. นายณรงค์     เจริญเพ็ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  5. นายวัชรินทร์    ศิลป์เสวตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  6. นายพงศกร     เรืองหิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน   
  7. นายอนุชา     ศิลปเสวตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  8. นายพยัน     แก้วกรูด   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  9. นายวันเฉลิม    ปานพุมเรียง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  10. นายวัฒโน    วิลัย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  11. นายบูรณ์ศักดิ์    อินทะเสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 

12. นายณรงค์วิทย์    ตรีเทพ   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายประวิตร    พุ่มสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลบางสน 
  2. นายจำรัส     ทิพย์มงคล  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางสน 
  3. นายพรชัย  แก้วกำเนิด  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางสน 

4. นายมานพ     ชาญนคร  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
  5. นายกฤตัชญ์    รัตนพันธ์  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 
        ปลัดเทศบาลตำบลบางสน 
  6. นางณชนก     นิลสถิตย ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม   
  1. ร.ต.ต.อุดม    อุ่นภิรมย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางสน ลากิจ 
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เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น. 
เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสนมาประชุม 

ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 

นายณรงค์วิทย ์ตรีเทพ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ 
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธาน สภา

เทศบาลตำบลบางสนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบล
บางสนตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ           เรียนสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายก ที่ปรึกษานายกและ 
ประธานสภาฯ เลขานุการนายก เทศมนตรีที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนในครั้งนี้ 

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2561  ขอ
เชิญเลขา   สภาฯอ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสนเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบาง
สน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเลขานุการสภาฯ   

นายณรงค์วิทย ์ตรีเทพ   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสนเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลบางสนได้มีมติในคราวประชุม

สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 กำหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561  สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  
นั้น      

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 
4 ประจำปี พ.ศ. 256๑ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  ประกาศ ณ วันที่ 23 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ลงนามโดย นางรจนา  โพธิสุวรรณ ประธาน สภาเทศบาลตำบล
บางสน  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน เรื่องเรียกประชุมสภา  
ประธานสภาฯ เทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256๑ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

แล้ว ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระนี้ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป  

ที่ประชุม    -รับทราบ-  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256๑ 
                         เม่ือวันที่  2๗ เดือนกันยายน  พ.ศ. 256๑  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่ง 
ประธานสภาฯ ให้แล้ว ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานหรือไม่ขอเชิญ 
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   -ไม่มี-  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯ บางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 256๑ 

ที่ประชุม   -มติรับรองเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลบางสน 

นางรจนา โพธิสุวรรณ                ญัตติเรื่องการการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561- 
ประธานสภาฯ 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลบางสน ขอให้เลขานุการสภา ฯ  

ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ   
 (๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ที่ประชุม    -รับทราบ-        

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี 
ประธานสภาฯ ให้สภาเทศบาลตำบลบางสนทราบ เรียนเชิญคะ 

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลดูเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
นายกเทศมนตรีฯ แผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลบางสน ประกอบแต่เนื่องจาก

มีรายละเอียดมาก ขอสรุปเพียงบางส่วน ดังนี้   
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางสน  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับ
การติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิง 
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คุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลบางสน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดย
ใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  
ดังนี้ 

๑.  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 

๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 

   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 

   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่อง
กับระยะเวลาปี (4 ปี)  

๓ ๓ 

  ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 

   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๒ 

๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  ๔ ๔ 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 



 

   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ 
แบบ ยท. ๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๕ 
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แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                             คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
                              ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กร 
                              ปกครองส่วนท้องถิน่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
                                    ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางสน 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 

✓  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 

✓  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล 

✓  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 

✓  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชา 
คมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

๒  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของ
เทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล 

✓  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผน 

✓  

๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) 
เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล 

✓  

๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการ ✓  



 

พัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 
๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการ
พัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

๒.๖  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  
๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล ✓  
๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนา 

✓  

๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

✓  
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ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

✓  

๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผน
ยุทธศาสตร์ 

✓  

๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ 

✓  

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                               คำชี้แจง  :  แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการ 

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีกำหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานหลังสิ้นปีงบประมาณ 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เทศบาลตำบลบางสน  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
2.  รายงานผลการดำเนินงาน รอบท่ี 1 

            ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)     ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
             ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)   ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561 – 2564 
 3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561 – 2564 

ยุทธศาสตร ์ 2560 2561 2561 2562 รวม 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

62 52,159,300 44 18,896,600 44 18,896,600 45 20,174,000 151 91,229,900 

2.การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 

38 12,796,000 56 11,528,800 56 11,528,800 56 11,348,800 150 35,673,600 



 

3.การพัฒนาด้านส่งเสริม
การลงทุนเศรษฐกิจชุมชน
และการท่องเท่ียว 

11 1,130,000 16 1,700,000 16 1,700,000 16 1,700,000 43 4,530,000 

4.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 100,000 7 3,160,00 7 3,160,00 10 3,950,000 19 7,210,000 

5.การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม งาน
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

13 561,500 13 616,500 13 616,500 13 616,500 39 1,794,500 

6.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม 

10 1,510,000 16 1,865,000 16 1,865,000 16 2,045,000 42 5,420,000 

รวม 136 68,256,800 152 38,211,700 152 38,211,700 156 39,834,300 444 146,302,80
0 
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4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี 256๑ รอบท่ี 2 ระหว่างเมษายน – กันยายน 256๑ 



 

 

 
5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ 256๑ (เมษายน – กันยายน 256๑) 

 

ยุทธศาสตร ์
เงินงบประมาณ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 1,842,000 645,940 1,940,940 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบ/สังคม 385,664 - 385,664 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน เศรษฐกิจชุมชนและการ
ท่องเที่ยว 

- - - 

/6.รายงาน... 
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ยุทธศาสตร ์ เงินงบประมาณ เงินสะสม รวม 

ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ
แผนพัฒนาสามป ี

จำนวนโครงการ
เทศบัญญตั ิ

จำนวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ      
ที่แล้วเสร็จรอบที่ 

2(เม.ย–ก.ย) 

จำนวนโครงการที่
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที ่
มีการยกเลิก 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

62 45.59 22 12.90 14 22.58 3 4.83 - - 
 

1 
 

1.61 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการจัด
ระเบียบ/สังคม 

38 27.94 27 71.05 -  -  7 18.42 12 31.57 

 
- 
 

 
- 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน 
เศรษฐกิจชุมชน
และการท่องเที่ยว 

11 8.09 2 18.18 - - - - 1 9.09 

 
 
- 

 
 
- 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 1.47 2 100 - - - - 2 100 

 
 
- 

 
 
- 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวฒันธรรมงาน
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

13 9.56 7 53.85 - - 3 23.07 3 23.07 

 
 
- 

 
 
- 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการแบบ
มีส่วนร่วม 

10 7.35 10 100 - - - - 5 50 

 
 
- 

 
 
- 

รวม 136 - 56 - 14 - 13 - 21 - 1 1.61 



 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม งานประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

119,632 - 119,632 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม - - - 
รวม 2,347,296 645,940 2993,236 

 
6. รายงานผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์(เมษายน – กันยายน 256๑) 

 ลำ 
ดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 
ดำเนิน 
การ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสม

ทรัพย์ 1 หมู่ 2 
   612,900 610,000 

 
2 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบางเสียบ -

คอกม้า-เนินสำลี หมู่ 4 
   1,599,400 1,160,000 

3 จัดซื้อเคร่ืองจ่ายสารเคมี    72,000 72,000 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม 

4 พัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   20,000 15,150 

5 จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านคอก
ม้า/ศพด.ทต.บางสน 

   96,900 96,900 

6 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2560    130,000 - 
7 จัดการแข่งขันกีฬา ทต.บางสน    100,000 122,140 
8 จัดการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ

กีฬาต่าง ๆ 
   30,000 - 

9 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การกีฬา    10,000 - 
10 พัฒนาคุณภาพชีวิต หนูน้อยวัยใส ศพด.บ้านคอก

ม้า 
   15,000 1,974 

11 พัฒนาคุณภาพชีวิติ หนูน้อยวัยใส ศพด.เทศบาล
ตำบลบางสน 

   15,000 - 

12 รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อม
ทำหมัน 

   70,000 - 

13 รณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 

   10,000 - 

14 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางสน    100,000 100,000 
15 จัดซื้อเคมีในการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ    10,000 - 
16 อบรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด    10,000 - 
17 ฝึกอบรมหรือ ฝึกทบทวน อปพร.    15,000 - 

/ลำดับ... 
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ลำ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 



 

ดับ 
ที่ 

ดำเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

18 การป้ อ งกั น และบรรเท าสาธารณ ภั ยของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย 

   20,000 - 

19 ติดตั้งกล้องวงจรปิด    50,000 49,500 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมการลงทนุ เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว 
20 การฝึกอบรมอาชีพเสริม ระยะสั้น    20,000 - 
21 โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง    10,000 - 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
22 กิจกรรมพัฒนาสัญจร    10,000 - 
23 โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน    50,000 - 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนาศิลปะ วฒันธรรม งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
24 จัดงานวันพ่อแห่งชาติ    30,000 - 
25 จัดงานวันแม่แห่งชาต ิ    120,000 - 
26 งานประเพณีสงกรานต์    70,000 60,562 
27 งานประเพณีลอยกระทง    100,000 - 
28 งานประเพณีแห่เทียนพรรษา    20,000 8,250 
29 โครงการเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ     60,000 50,820 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม 
30 ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

เทศบาลตำบลบางสน 
   50,000 - 

31 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรของทต.บางสน 

   5,000 - 
 

32 สำรวจความคิด เห็นของประชาชน ในการ
ดำเนินงานของเทศบาล 

   20,000 - 

33 จัดการเลือกตั้ง นายก ทต.และสมาชิก    150,000 - 
รวม 13 - 21 3,746,200 2,347,296 

 
 ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 256๑ (เมษายน – กันยายน 256๑) 

โครงการ 
ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลัง
โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 

   95,060 95,060 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบา้นตายวด 

   659,386  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายร่วมมิตร 

   379,051  

/โครงการ... 
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โครงการ 
ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบา้น
หน้าทับ หมู่ที่ 1 

   338,100  

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่
อาศัย(คนพิการ) 

   20,000  

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 6    1,074,600 1,074,600 
รวม 2,566,197 1,169,660 

 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการ 

เป็นไปด้วยความล่าช้า 
   2. ได้รับงบประมาณล่าช้า 
   3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุก 

    โครงการ 
  

ข้อเสนอแนะ 
1. นำโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณต่อไป 
2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม ่

สามารถควบคุมได้ 
   3 ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 
 
                            แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
                            ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                            คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการ      
                             ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  
                           ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุด 
                           โครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๐ – กันยายน  ๒๕๖๑ 

                                          ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
                                  ๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบางสน 
 ๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐ – กันยายน  ๒๕๖๑ 

 
         ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 
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ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนา 4ป ี
(2561-
2564) 

บรรจุในเทศ
บัญญัติปี 
2561 

ดำเนินการ 
รอบที่ 1 

(ต.ค.60– มี.ค 
61 

ดำเนินการ 
รอบที่ 2 

(เม.ย –ก.ย 
61) 

รวมทั้ง
ปีงบประมาณ 

2561 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

62 8 18 3 23 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต
และการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

38 27 8 7 14 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว 

11 2 1 - 1 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 3 - - - 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม งานประเพณีและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

13 7 3 3 6 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหาร
จัดการแบบมีสว่นร่วม 

10 20 4 - 5 

รวม 136 67 36 13 49 
 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
คำชี้แจง  :  แบบที่ 3/2 เปน็แบบสำรวจความพงึพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

   ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป   
   1.  เพศ            (   )  ชาย                     (    )   หญิง                                
   2.  อายุ            (   )  ต่ำกว่า 20  ปี         (    )   20  - 30  ปี      (     )  31 – 40   ป ี   
     (   )  41 - 50  ปี           (    )   51  - 60  ปี     (     )  มากกว่า  60   ปี    
   3.  การศึกษา ( )  ประถมศึกษา ( )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
         (   )  ปริญญาตรี   (  )  สูงกว่าปริญญาตรี  (   ) อื่นๆ (ระบุ)......................                  
   4.  อาชีพ    (   )  รับราชการ  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (   )  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
         (   )  รับจ้าง        (   )  นักเรียนนักศึกษา     (   )  เกษตรกร    
          (   )   อ่ืน  ๆ  (ระบุ) ................................................................ 
 
   ส่วนที่  2   การประเมินความพงึพอใจผลการดำเนนิงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล 
   ตำบลบางสน  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีในภาพรวม 

1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
 
 



 

/ความพึงพอใจ... 
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ความพึงพอใจ 
พอใจมาก 

(คน) 
พอใจ 
(คน) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโค รงการ/กิจกรรม 9.33 82.00 8.67 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 17.33 67.33 15.34 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 25.34 64.66 10.00 
๔.  มีการรายผลการดำเนนิโครงการ/กิจกรรมสาธารณะ 24.67 66.67 8.67 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ / กิจกรรม 22.00 69.33 8.67 
๖.  การดำเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลากำหนด 26.00 64.66 9.37 
๗.  ผลการดำเนนิโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 21.34 68.00 10.67 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนนิโครงการ / กิจกรรม 33.34 56.67 10.00 

รวม 22.52 67.33 10.15 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางสน ประจำปีงบประมาณ 2561  
ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เลียบสระน้ำ-ดอนหัน หมู่ที่ 3 
เงินรายได ้ 623,000 623,000 621,000 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สมทรัพย์ 1 หมู่ 2 

เงินรายได ้ 612,900 612,900 610,000 

3. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบางเสียบ-
คอกม้า-เนินสำลี หมู่ 4 

เงินรายได ้ 1,599,400 1,599,400 1,160,000 

4. ซอ่มแซมถนนหินคลุกสายเลียบสระน้ำบ้าน
นายใบ หมู่ที่ 3 

เงินรายได ้ 220,000 220,000 220,000 

5. ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายยทุธศาสตร์ เลียบ
ทางรถไฟ หมู่ที่ 6 

เงินรายได ้ 101,000 101,000 101,000 

6. ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหน้าทับซอย1บาง
เป็ด หมู่ที่ 1 

เงินรายได ้ 75,000 75,000 75,000 

7. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสมทรัพย์ ซอย2 ม. 2 เงินรายได ้ 77,000 77,000 77,000 
8. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายในบ้าน หมู่ที่ 2 เงินรายได ้ 20,000 20,000 20,000 
9. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบสระน้ำดอนหัน 

ม. 3 
เงินรายได ้ 54,000 54,000 54,000 

10. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบนดอน-ดอนหันม. 3 เงินรายได ้ 19,000 19,000 19,000 
11. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายประสานมิตร หมู่ที่ 4 เงินรายได ้ 75,000 75,000 75,000 
12. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายกร่อท่อม หมู่ที่ 4 เงินรายได ้ 130,000 130,000 130,000 
13. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองช้างตาย หมู่ที่ 4 เงินรายได ้ 152,000 152,000 152,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
14. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 6 เงินรายได ้ 80,000 80,000 80,000 
15. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายกร่อท่อม-คอกม้า ม.6 เงินรายได ้ 134,000 134,000 134,000 



 

/ที่... 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย 

16. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนสะท้อน 1 หมู่ 6 เงินรายได ้ 82,000 82,000 82,000 
17. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายผาสุก หมู่ 8 เงินรายได ้ 55,000 55,000 55,000 
18 ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ถนนสายอาชา หมู่ที3 เงนิรายได ้ 102,000 102,000 102,000 
19. ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลัง รร.บ้านดอน

ตะเคียน 
เงินอุดหนุน/
เงินสะสม 

194,000 194,000 194,000 

20. การปรับปรุงคุณภาพนำ้ประปา เงินรายได ้ 400,000 348,900 348,900 
21 จัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคบริการประชาชน เงินรายได ้ 700,000 724,379.41 724,379.41 
22. จัดซื้อเคร่ืองจ่ายสารเคมี เงินรายได ้ 72,000 72,000 72,000 
23. ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน เงินรายได/้ 

เงินสะสม 
600,000 543,275.78 543,275.78 

24 ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ถนนสายอาชา ม. 3-5 เงินสะสม 102,000 102,000 102,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชมุชน/สังคม 
24. จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินรายได ้ 4,338,000 4,338,000 4,059,500 
25. จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินรายได ้ 768,000 768,000 647,200 
26. จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินรายได ้ 40,000 40,000 27,500 
27. พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต  ค น ช รา  ค น พิ ก า ร 

ผู้ด้อยโอกาส 
เงินรายได ้ 20,000 20,000 15,150 

28. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคอกม้า เงินรายได ้ 264,000 264,000 264,000 
29. อุดหนุนอาหารกลางวันรร.บ้านดอนตะเคียน เงินรายได ้ 396,000 396,000 396,000 
30. สนับสนนุอาหารกลางวัน ศพด.คอกม้า/

ศพด.ทต.บางสน 
เงินรายได ้ 279,300 279,300 193960 

31. สนับสนนุอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินรายได ้ 447,703 447,703 429,359.16 

32. จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคอกม้า/ศพด.ทต.บางสน 

เงินรายได ้ 96,900 102,000 102,000 

33. จัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลตำบลบางสน เงินรายได ้ 100,000 100,000 122,140 
34. พัฒนาคุณภาพชีวิตหนูน้อยวัยใส ศพด.บ้านคอก

ม้า 
เงินรายได ้ 15,000 15,000 1,974 

35. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.บางสน เงินรายได ้ 100,000 100,000 100,000 
36. การป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เงินรายได ้ 65,000 65,000 62,143 
37. ติดตั้งกล้องวงจรปิด เงินรายได ้ 50,000 50,000 49,500 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน เศรษฐกิจชมุชนและการท่องเที่ยว 
38. เทศกาลท่องเที่ยวแหล่งดู เหยี่ยวอพยพเขา

ดินสอ 
เงินรายได ้ 200,000 200,000 126,828 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
39. กิจกรรมวันปิยมหาราช เงินรายได ้ 5000 5000 1,000 
40. งานประเพณีสงกรานต์ เงินรายได ้ 70,000 70,000 60,562 
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งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม
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41. งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เงินรายได ้ 20,000 20,000 8,250 
42. อุดหนุนโครงการจริยธรรมนักเรียน เงินรายได ้ 40,000 40,000 40,000 
43. โครงการเฝ้ารับ-ส่งเสด็จเนื่องในโอกาสสำคัญ  เงินรายได ้ 30,000 30,000 9,945 
44. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงูานการเรียนรู ้ เงินรายได ้ 45,000 45,000 39,770 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
45. ปรับปรุง/ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้

สำนักงาน 
เงินรายได ้ 230,000 156,655 156,655 

46. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาล 

เงินรายได ้ 340,000 340,000 333,330 

47. อบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรู้ของผู้บริหาร สท.
และพนักงาน 

เงินรายได ้ 145,000 146,831  146,831 

48. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในสำนกังาน เงินรายได ้ 475,000   371,279.25 
49. โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เงินรายได ้ 20,000 20,000 4,148 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การติดตามและประเมินผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนของเทศบาลตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  ได้ทำการติดตาม
และประเมินผลแผนเป็นสองช่วงระยะเวลา ดังนี้ 

   รอบท่ี 1   เมษายน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
   รอบท่ี 2   ตุลาคม   (เมษายน – กันยายน 2561) 

1. แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสามปี   ได้ 95 คะแนน 
2. การติดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561 – 2564  

   โครงการที่บรรจุในแผน      จำนวน 136 โครงการ 
   โครงการที่ทำการอนุมัติงบประมาณ  จำนวน 70 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 51.47 
   สามารถดำเนินการได้                    จำนวน 49   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.03 

3. การติดตามการผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์ 
  โครงการที่ได้ดำเนินการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   ดำเนินการทั้งสิ้น 23 โครงการ เป็นเงิน 5,651,450.71 บาท 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชนและสังคม  
   ดำเนินการ 14 โครงการ เป็นเงิน6,338,628.04 บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว  
   ดำเนินการทั้งสิ้น 1 โครงการ เป็นเงิน 126,828บาท 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   -ไม่มีการดำเนินการ 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   -ดำเนินการทั้งสิ้น 6 โครงการ เป็นเงิน 159,527 บาท 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
   -ดำเนินการทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นเงิน 849,816.69 บาท 
  โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชนและสังคม  
   -ไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน 10 โครงการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว 
    -ไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   -ไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   -ไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
   -ไม่ได้ดำเนินงาน 3 โครงการ 
  โครงการที่ยกเลิก   จำนวน 1 โครงการ 

4. ผลการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานในภาพรวมของประชาชนที่มีต่อ ทต.บางสน 
   พอใจมาก  22.52 
   พอใจ   69.33 
   ไม่พอใจ   10.15 
  5. สรุปรายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 
   รายรับ                30,121,444.52  บาท 
   หมวดภาษีอากร         4,573,376.28   บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต            19,872   บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                   94,012.98  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์            1,211,029  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                           110,558.31  บาท 
   หมวดรายได้จากทุน                                       745  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร                     12,612,467.75   บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                             8,933,186  บาท 
   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          2,566,197   บาท 
   รายจ่าย      29,431,445.78  บาท 
   งบบุคลากร       9,035,803.30  บาท 
   งบดำเนินงาน       4,729,920.48  บาท 
   งบลงทุน           8,074,197.00  บาท 
   งบรายจ่ายอื่น ๆ                700,000.   บาท 
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5. ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 

     1. เห็นควรให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบของแต่ละโครงการ เพ่ือที่จะนำปัญหาความต้องการของประชาชนมาแก้ไข
ปัญหาให้ตรงจุด 

2.ควรจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ หากโครงการไหนไม่คิดที่จะ 
ดำเนินการ ก็ไม่ควรจะนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 

3.หากโครงการไหน ถ้ามีงบประมาณเพียงพอแล้วก็ควรจะเร่งดำเนินการให้แล้ว 
เสร็จให้ทันภายในปีงบประมาณ  

4.โครงการที่จะนำมาบรรจุไว้ในแผนควรจะมีการทบทวน ชื่อ ถนน ซอยให้มี 
ความชัดเจนมากกว่านี้ 

     5. จากการติดตามพบว่าจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีไม่ 
สอดคล้องกับจำนวนโครงการที่สามารถจะดำเนินการได้สาเหตุมาจากงบประมาณท่ีเรา
จัดเก็บเองได้และที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

     6. ควรมุ่งเน้นพัฒนาให้ครบทุกยุทธศาสตร์ ไม่ควรเน้นยุทธศาสตร์โครงสร้าง 
พ้ืนฐานเพียงอย่างเดียว 

 
4.2.5 สรุปรายงานด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 

(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
รายรับท้ังสิ้น 15,713,159.78  บาท 

    -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    4,359,878.65 บาท 
    -ภาษีบำรุงท้องที่     38,657.40  บาท 
    -ภาษีป้าย     20,812  บาท 
    -อากรรังนก     54,181.11  บาท 
    -ค่าธรรมเนียนเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา  485   บาท 
    -ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  915   บาท 
    -ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์   170   บาท 
    -ค่าธรรมเนียนอื่น ๆ    600   บาท 
    -ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย  800   บาท 
    -ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  408   บาท 
    -ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เสียง   100   บาท 
    -ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    42,822.17  บาท 
    -รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  432,953  บาท 
    -รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ   2,600   บาท 
    -ค่าขายแบบแปลน    14,000  บาท  
    -ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน   745   บาท 
    -ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน    99,325.83  บาท 
    -ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.กำหนดแผน  2,908,163.93 บาท 
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    -ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.จัดสรรรายได้  721,478.73  บาท 
    -ภาษีธุรกิจเฉพาะ    23,106.48  บาท 
    -ภาษีสุรา     337,937.83  บาท 
    -ภาษีสรรพสามิต     809,129.74  บาท 
    -ค่าภาคหลวงแร่     13,409.98  บาท 
    -ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม    10,184.93  บาท 
    -ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  296,648  บาท 
    -เงินอุดหนุนทั่วไป    2,023,480  บาท 
    -เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  3,500,167  บาท 

รายจ่ายท้ังสิ้น  11,806,627.85  บาท 
    -งบกลาง     4,082,768.40 บาท 
    -เงินเดือนฝ่ายการเมือง    1,312,320  บาท 
    -เงินเดือนฝ่ายประจำ    3,317,023.30 บาท 
    -ค่าตอบแทน     43,007  บาท 
    -ค่าใช้สอย     507,689  บาท 
    -ค่าวัสดุ      654,306.17  บาท 
    -ค่าสาธารณูปโภค    898,513.98  บาท 
    -เงินอุดหนุน     370,000  บาท 
    -ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    621,000  บาท 

4.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางสนในภาพรวม 
ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางสน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน พบว่า พอใจมาก 
ร้อยละ 22.52  พอใจ ร้อยละ 69.33 และไม่พอใจ ร้อยละ 10.15 
4.4 ข้อเสนอแนะ 

   1.ควรมีการเร่งรัดให้ดำเนินการให้ครบทุกยุทธศาสตร์  
  2. ควรมีการทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการในเรื่องของการติดตามผลของการดำเนิน 

โครงการแต่ละโครงการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
3. ควรเร่งรัดให้เจ้าโครงการรีบดำเนินการในส่วนของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง  

หากมีงบประมาณเพียงพอแล้ว 
ที่ประชุม    -รับทราบ-  

นางรจนา โพธิสวุรรณ  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงคจ์ะสอบถามหรอือภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    -ไม่ม-ี  

นางรจนา โพธิสวุรรณ  เมื่อไม่สมาชกิสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปราย ขอเข้าสูร่ะเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภาฯ 
 



 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้ที่ประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  เทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใดเชิญค่ะ                                  

นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ  1. เรื่องการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ซึ่งเทศบาลตำบลบาง 
นายกเทศมนตรีฯ สนกำหนดตั้งจุดบริการประชาชน ณ สามแยกดอนตะเคียน หมู่ที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 

29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน
เจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ผลัดละ 
8 ชั่วโมง จำนวน 10 ท่าน    
       2.เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ให้หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 

นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขออนุญาตชี้แจง 
หัวหน้าสำนักปลัด การจัดงานวันเด็กแห่งชาติครับ เทศบาลตำบลบางสนกำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม

2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป โดยมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านคอกม้า โรงเรียน
บ้านดอนตะเคียน ศพด.บ้านคอกม้าและศพด.ทต.บางสน  การร่วมสนุกกับเกมส์และการละเล่น
พ้ืนบ้านเพื่อรับของรางวัล เช่น เกมเดินกะลา เรือบก อุ้มลูกโป่ง คีบไข่ โยนลูกบอล เก้าอ้ีดนตรี 
กิจกรรมระบายสีตุ๊กตา เป็นต้น สนุกสนานกับบ้านลมและแทรมโพลีน   ซึ่งเทศบาลจะจัดเตรียม
สถานที่ อาหารเครื่องดื่ม ไว้บางส่วน และได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและภาคเอกชนด้วย 
โดยเฉพาะ อาหาร ไอศกรีม รถจักรยาน ขอบคุณครับ 

นางรจนา  โพธิสุวรรณ   ท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัย  
ประธานสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561  

ปิดการประชุม  เวลา 15.20  น. 
…………………………… 

 
 

(ลงชื่อ)    -ณชนก  นิลสถิต-             ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                               (นางณชนก  นิลสถิตย์) 

                นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
    

 
(ลงชื่อ)       -ณรงค์วิทย์  ตรีเทพ-       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                               (นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ) 
                เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน  
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที ่10         
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ปรากฏข้อความตามที่ประชุม จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)   -นฤภัย  สมบัติพิบูลย์-         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
               (นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์) 

ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
 

(ลงชื่อ)     -ณรงค์  เจริญเพ็ง-           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
            (นายณรงค์   เจริญเพ็ง) 
ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 

 
(ลงชื่อ)       -พงศกร  เรืองหิรัญ-        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
            (นายพงศกร  เรืองหิรัญ) 
 ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 

 
 

   มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบางสน สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
 
    

 (ลงชื่อ)        -รจนา  โพธิสุวรรณ-      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นางรจนา  โพธิสวุรรณ) 
       ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน 

 
 

 
 

  
 


