
 
 

 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เร่ือง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
*********************************************** 

   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไข้เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในธันวาคมของทุกปี น้ัน 
 

                   ในการน้ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกอตอตอืระ๊ ไดด้ าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
256๑ – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3   
 
 
 
      
              (ลงช่ือ)  
                   (นายมามะ   มาโซ)  
          นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลกอตอตอืระ๊  
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ส่วนท่ี 1   
บทน า 

********************* 
1.๑ ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะจึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน ( weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ัง
รับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

1.2 วัตถุประสงค์... 
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๑.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้อง ถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะซึ่ง
จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ ส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในต าบลกอตอตือร๊ะหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
 
 
 
 

3.1การด าเนินการ… 
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  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล กอ
ตอตือร๊ะ  ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  3.2การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล กอ
ตอตือร๊ะได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว
น าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
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2.3ด าเนินการ... 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ ( Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  หรือผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

  3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกอ
ตอตือร๊ะ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน… 
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภายในเดือนธันวาคม 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบล กอ
ตอตือร๊ะ ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการเป็น
ต้น  และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
 
 

 
 
 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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 ๔.1 กรอบ... 
   ๔.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล กอ
ตอตือร๊ะก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๔.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกอตอตือร๊ะอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี  เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  ๔.1.2 ความสอดคล้อง(Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอ
ตอตือร๊ะ 
 

  ๔.1.3 ความเพียงพอ  ( Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะมาปฏิบัติงาน 
  ๔.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  ๔.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกอ
ตอตือร๊ะซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  ๔.1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 
และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 

   ๔.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล กอ
ตอตือร๊ะก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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๔.2.1ระเบียบ… 
  ๔.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  
  ๔.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ ( survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด ( measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   ๔.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล กอ
ตอตือร๊ะก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  ๔.3.2 การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   ๔.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

 
 
 

๔.3.4 การส ารวจ... 
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  ๔.3.4การส ารวจ ( surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอ
ตอตือร๊ะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะจะมีการบันทึก
การส ารวจและทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  ๔.3.5เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี ้
  ๕.1ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  ๕.2ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  ๕.3ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๕.4สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  ๕.5กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  ๕.6การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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6.7 ท าให้... 
  ๕.7ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ แต่ละคน แต่ละ
ส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  ๕.8สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล กอ
ตอตือร๊ะ 
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ส่วนท่ี 2 
การติดตามและประเมินผล 

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

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  1.1ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดปัตตานี  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอ รามัน
และแผนชุมชนต าบลกอตอตือร๊ะ 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลกอตอตือร๊ะเป็นต าบลขนาด เล็ก                   
ที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 100  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตาม
แบบมุสลิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และ
มีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 

"กอตอตือร๊ะน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 
 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
       กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ / การตลาด  
       กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม  
       กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
       กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสาธารณสุข 
       กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
       กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการคมนาคม  
       กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดสาธารณูปโภค  
       กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร   
       กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์... 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม 
      กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
      กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
     กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์   
      กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและ  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษาความสงบ เรียบร้อย 
      กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
      กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 
     

1.ประชาชนได้ประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้  
๒. สร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความม่ันคงในชีวิต 
๓. ประชาชนมีคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล 
๔. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดีถ้วนหน้า 

          5. ด าเนินการพัฒนาต าบลให้น่าอยู่ โดยจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

        6 . ด าเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
        7 . ประชาชนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานมากขึ้น 

       8. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม  
       9. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ได้เร็วขึ้น 
     10. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ได้รับการอนุรักษ์และคงอยู่อย่างยั่งยืน 

๑1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     1๒. มีการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินด้านพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพ ชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินด้านพัฒนาศักยภาพของคนและ
ชุมชน และต าบลให้น่าอยู่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินด้านการพัฒนาองค์กร
ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและรักษา
ความสงบเรียบร้อย ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
 

3.เป้าประสงค์ 
 

4.ตัวช้ีวัด 
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5.ค่าเปูาหมาย 
 
 
 

1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้  
2. พัฒนาต าบลให้น่าอยู่โดยจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธาณูปโภคและ

สาธารณูปการให้ได้ มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
3. ตลอดจนมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ให้คงอยู่ 
5. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของ  ประชาชน 
 
 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ/การตลาด 
๒. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
๓. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
๔. ส่งเสริมสาธารณสุข 
๕. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๖. ส่งเสริมการคมนาคม 
๗. ส่งเสริมการจัดสาธารณูปโภค 
๘. ส่งเสริมการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 
๙. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
๑๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑๒. ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
๑๓. ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ ี
๑๔. ส่งเสริมการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อย 
๑๕. ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ค่าเป้าหมาย 
 

6.กลยุทธ์ 
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7.จุดยืนทาง... 
 
 
 
 
 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1๒ ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. และ
แผนพัฒนาชุมชน มาปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการ
น ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และโครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในชุมชน
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ี
ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ จึงได้ก าหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) คือ เป็นต าบลน่าอยู่ สาธารณูปโภคสาธารณูปการข้ันพื้นฐานครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ เคียงคู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้  มีการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ชุมชนมีรากฐานที่
เข้มแข็งต่อไป 
 1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2563) 
  ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

สรุปผลการติดตามและประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบตามแผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงการรู้จักพอ เพื่อชีวิตยั่งยืน 20,000 ส านักปลัด 
2 โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้โลกกว้าง 23,200 กองการศึกษาฯ 
3 โครงการร่วมสานฝัน วันของหนู 14,444 กองการศึกษาฯ 
4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 50,000 ส านักปลัด 
5 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 

600,000 ส านักปลัด 

6 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 10,000 ส านักปลัด 
7 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 49,560 ส านักปลัด 
8 โครงการท าน้ าหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้เพื่อ

ดูแลสิ่งแวดล้อม 
24,200 ส านักปลัด 

9 โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม และ
ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร 

32,200 ส านักปลัด 

 

7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์... 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่         

สรุปผลการติดตามและประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ล าดับท่ี ชื่อโครงการ งบตามแผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 10,000 ส านักปลัด 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตูลิ 

หมู่ที่ 2 ต าบลกอตอตือร๊ะ 
934,000 กองช่าง 

3 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 300,000 กองช่าง 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

สรุปผลการติดตามและประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบตามแผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ส านักปลัด 200,000 ส านักปลัด 
2 โครงการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ กองคลัง 60,000 กองคลัง 
3 โครงการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ กองช่าง 40,000 กองช่าง  
4 โครงการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ กองการศึกษา ฯ 20,000 กองการศึกษา ฯ 
5 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากรของ อบต.กอตอตือร๊ะ 
300,000 ส านักปลัด 

6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

138,100 ส านักปลัด 

7 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 500,000 กองคลัง 
8 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเมาลิดีนนบี (ซล) 60,000 กองการศึกษา ฯ 
9 โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 50,000 กองการศึกษา ฯ 

10 โครงการส่งเสริมการรักการอ่านอัล– กรุอาน(กีรออาตี) 59,940 กองการศึกษา ฯ 
11 โครงการการแข่งขันกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด 160,000 กองการศึกษา ฯ 
12 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต าบลกอตอตือร๊ะ 25,000 กองการศึกษา ฯ 
13 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีอิสลาม 100,000 กองการศึกษา ฯ 

 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษาความสงบ เรียบร้อย 
 

     สรุปผลการติดตามและประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบตามแผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงการการด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

3,600 ส านักปลัด 

2 โครงการการด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

3,600 ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

25,000 ส านักปลัด 

4 โครงการการอบรม ปูองกัน เฝูาระวัง และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

50,000 ส านักปลัด 
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การวัดผล.... 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ ได้ผลสรุปการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนาอธิบาย ข้อมูลต่างๆ จากระบบอีแพลน (E-PLAN) ดังนี้ 

 

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 9 823,604 
การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู่ 3 1,244,000 
การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม 13 1,713,040 
การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 4 82,200 

รวม 29 3,862,844 
 

 

ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน
ทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี ้
 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวิต 

72 12,321,235 9 823,604 9 797,861 9 797,861 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนน่าอยู ่

175 31,255,415.64 1 10,000 1 10,000 1 10,000 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

36 2,252,010 10 1,293,040 9 987,761.90 9 987,761.90 

4.ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

11 202,200 2 83,600 2 79,808 2 79,808 

รวม 294 46,030,860.64 22 2,210,244 21 1,875,430.90 21 1,875,430.90 
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1.3 ผลการ... 
1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไดด้ าเนินการจริง) 
  

 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรู้จักพอ 
เพ่ือชีวิตยั่งยืน 

20,000.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนไม่
เป็นหนี้สิน มีชีวิตที่พอเพียง
และมีความสุขอย่างยั่งยืน 

1
โครงการ 

2.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการเปิดโลก
ทัศน์การเรียนรู้โลก
กว้าง 

23,200.00 กอง
การศึกษาฯ 

เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวผ่าน
ประสบการณ์จริง 

1
โครงการ 

3.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการร่วมสาน
ฝันวันของหนู 

14,444.00 กอง
การศึกษาฯ 

เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ด้านวิชาการ สร้าง
พัฒนาการตามวัย 

1
โครงการ 

4.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 

50,000.00 ส านักงาน
ปลัดอบต. 

เพ่ือให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

1
โครงการ 

5.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

10,000.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสร้างความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมและเห็นความส าคัญใน
การน าแมวที่อยู่ในความดูแล
ไปรับบริการฉีดวัคซีนและ
ปูองกันควบคุมไม่ให้เกิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน
พ้ืนที่ 

1
โครงการ 

6.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการการปลูก
ผักปลอดสารพิษ 

49,560.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ 

1
โครงการ 
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7.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการท าน้ าหมัก
ชีวภาพจากวัสดุ
เหลือใช้เพื่อดูแล
สิ่งแวดล้อม 

24,200.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการน า
เศษอาหารในครัวเรือนมาท า
น้ าหมักชีวภาพ และลดขยะ
อินทรีย์ในชุมชน 

1
โครงการ 

8.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการลด ละ 
เลิก การใช้
ภาชนะโฟม และ
ถุงพลาสติกบรรจุ
อาหาร 

32,200.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชน ผู้ประกอบ
อาหารและผู้บริโภค 
ตระหนักถึงอันตรายจากการ
ใช้โฟมบรรจุอาหาร 

1
โครงการ 

9.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 

600,000.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 

ครัวเรือน 

10.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
การบริหาร
องค์กร 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดซื้อวัสดุ
ต่าง ๆ กองคลัง 

60,000.00 กองคลัง เพ่ือให้ กองคลัง มีวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 

1
โครงการ 

11.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
พัฒนาการ
บริหารองค์กร 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรของ อบต.
กอตอตือร๊ะ 

300,000.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือน าความรู้ประสบการณ์
ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาองค์กรให้
ก้าวหน้าต่อไป 

1
โครงการ 

12.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารองค์กร 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม ส าหรับ
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะ 
 
 

138,100.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

1
โครงการ 

13.  ยุทธศาสตร์ โครงการจัดท าแผน 500,000.00 กองคลัง เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ 1



19 

 

 

การพัฒนาการ
บริหารองค์กร 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จัดเก็บภาษี โครงการ 

14.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารองค์กร 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมเมาลิ
ดีนนบี (ซล) 

60,000.00 กอง
การศึกษาฯ 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้ชาว
ไทยมุสลิมได้น าหลักธรรมค า
สอนที่ดีงามมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1
โครงการ 

15.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารองค์กร 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอาซูรอ
สัมพันธ์ 

50,000.00 กอง
การศึกษาฯ 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนาอนุรักษ์
และสืบสานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามขง
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

1
โครงการ 

16.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารองค์กร 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
การรักการอ่านอัล-
กรุอาน (กีรออาตี) 

59,940.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและ
เสริมสร้างโอกาสในการเรียน
การสอนอัลกรุอานระบบกี
รออาตีในพ้ืนที่ 

1
โครงการ 

17.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารองค์กร 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 

โครงการการ
แข่งขันกีฬาเพ่ือ
ต้านยาเสพติด 

0.00 กอง
การศึกษา 

ฯ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของเยาวชน และประชาชน
ในพ้ืนที่ และสร้างภูมิคุ้มกัน
ต้านยาเสพติด 

1
โครงการ 

18.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารองค์กร 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ต าบลกอตอตือร๊ะ 
 
 
 
 

25,000.00 กอง
การศึกษา 

ฯ 

เพ่ือสร้างความตระหนักใน
การอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรม 

1
โครงการ 

19.  
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม

100,000.00 กอง
การศึกษาฯ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้
ประชาชนทั่วไป ใช้ชีวิตใน

1
โครงการ 
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บริหารองค์กร 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ตามวิถีอิสลาม สังคมอย่างมีความสุข 

20.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
หมู่บ้าน/
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ 

10,000.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1
โครงการ 

21.  

ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม
และรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการการ
ด าเนินการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

3,600.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน 1
โครงการ 

22.  

ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม
และรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะ 

80,000.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนให้จิตอาสา
พระราชทาน ในพ้ืนที่มีความ
เข้มแข็งและ มีทักษะความรู้
ความช านาญในการจัดการ
ภัยพิบัต ิ

51 คน 
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1.4 ผลการ... 
1.4ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไดด้ าเนินการจริง) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรู้จัก
พอ เพื่อชีวิต
ยั่งยืน 

20,000.00 19,958.00 19,958.00 42.00 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการเปิด
โลกทัศน์การ
เรียนรู้โลกกว้าง 

23,200.00 22,680.00 22,680.00 520.00 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการร่วม
สานฝัน วันของ
หน ู

14,444.00 14,444.00 14,444.00 0.00 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้
พิการ 

50,000.00 49,884.00 49,884.00 116.00 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
รณรงค์ปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

10,000.00 6,365.00 6,365.00 3,635.00 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการปลูก
ผักปลอด
สารพิษ 

49,560.00 49,560.00 49,560.00 0.00 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการท าน้ า
หมักชีวภาพ
จากวัสดุเหลือ
ใช้เพื่อดูแล
สิ่งแวดล้อม 

24,200.00 24,200.00 24,200.00 0.00 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการลด ละ 
เลิก การใช้
ภาชนะโฟม
และ
ถุงพลาสติก 
บรรจุอาหาร 

32,200.00 32,200.00 32,200.00 0.00 
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9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้
ได้รับ
ผลกระทบจาก
การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

600,000.00 578,570.00 578,570.00 21,430.00 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

วัสดุส านักงาน 60,000.00 59,471.90 59,471.90 528.10 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรม
สัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อ
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
อบต.กอ
ตอตือร๊ะ 

300,000.00 272,650.00 272,650.00 27,350.00 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
ส าหรับ
บุคลากร อบต.
กอตอตือร๊ะ 

138,100.00 48,700.00 48,700.00 89,400.00 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

500,000.00 380,750.00 380,750.00 119,250.00 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรมเมาลิ
ดีนนบี (ซล) 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

15. ยุทธศาสตร์การ โครงการอาซู 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 
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พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รอสัมพันธ์ 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
ส่งเสริมการรัก
การอ่านอัล- 
กุรอาน(กีรอ 
อาตี) 

59,940.00 59,940.00 59,940.00 0.00 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ต าบลกอ
ตอตือร๊ะ 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมตาม
วิถีอิสลาม 

100,000.00 31,250.00 31,250.00 68,750.00 

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
น่าอยู่ 

โครงการปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

20. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการการ
ด าเนินการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 

21. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยภิบัติ
ประจ าองค์การ
บริหารส่วน
ต าบล  
กอตอตือร๊ะ 

80,000.00 76,208.00 76,208.00 3,792.00 
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การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
อบต.กอตอตือระ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มี

การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 21 โครงการ จ านวนเงิน 2,210,244 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 21 โครงการ จ านวนเงิน 1,875,431 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิต 

9 797,861.00 9 797,861.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 1 10,000.00 1 10,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

9 987,761.90 9 987,761.90 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

2 79,808.00 2 79,808.00 

รวม 21 1,875,430.90 21 1,875,430.90 

 
การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 

โครงการ
พัฒนาที่

ด าเนินการจริง 
(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้
จริงหรือได้ผล
จริง (ผลผลิต
ของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือ
สิ่งท่ีเกิดขึ้นจาก

เป้าหมายที่
ประชาชนได้รับ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรู้จัก
พอ เพื่อชีวิต
ยั่งยืน 

1 19,958.00 ประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 5 

ท าให้ประชาชนมี
ชีวิตที่ดีข้ึน 
 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

โครงการเปิด
โลกทัศน์การ
เรียนรู้โลก
กว้าง 
 
 

1 22,680.00 ผู้ปกครอง และ 
นักเรียน ศพด.
อบต. 
กอตอตือร๊ะ 

เด็กนักเรียนเกิด
การเรียนรู้แบบองค์
รวมจาก
ประสบการณ์ตรง
ได้สัมผัสจากของ
จริงเด็กกล้าที่จะ
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม 
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3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

โครงการร่วม
สานฝัน วันของ
หนู 

1 14,444.00 เด็กปฐมวัย
ศพด.อบต. 
กอตอตือร๊ะ 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนา
ที่ดี กล้าแสดงออก 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ 

1 49,884.00 ผู้พิการต าบล
กอตอตือร๊ะ 
 

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

โครงการ
รณรงค์ปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

1 6,365.00 เพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องพิษสุนัข
บ้าแก่
ประชาชนใน
พ้ืนที่ หมู่ที่ 1 
– 5 และจัดหา
เวชภัณฑ์
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าให้แก่ 
สุนัข แมว 
 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า ตลอดจน สุนัข 
และแมวปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

6. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

โครงการปลูก
ผักปลอด
สารพิษ 

1 49,560.00 ประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 5 

ประชาชนมีผัก
ปลอดสารพิษ
รับประทานใน
ครอบครัว 
 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

โครงการท าน้ า
หมักชีวภาพ
จากวัสดุเหลือ
ใช้เพื่อดูแล
สิ่งแวดล้อม 
 

1 24,200.00 ประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 5 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับการน าเศษ
อาหารมาท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

โครงการลด 
ละ เลิก การใช้
ภาชนะโฟม
และ
ถุงพลาสติก 
บรรจุอาหาร 
 

1 32,200.00 ประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 5 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางเลือก
เพื่อสุขภาพ 
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9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

โครงการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้
ได้รับ
ผลกระทบจาก
การแพร่
ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 

1 578,570.00 ครัวเรือนใน
ต าบล  
กอตอตือร๊ะ 

ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์
แพร่ระบาดได้รับ
ความช่วยเหลือ 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนา
และวัฒนธรรม 

วัสดุส านักงาน 1 59,471.90 1 โครงการ กองการศึกษา ฯ มี
วัสดุที่เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการอบรม
สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
อบต. 
กอตอตือร๊ะ 

1 272,650.00 ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ฯ 
พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้าง 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
กอตอตือร๊ะ 

บุคลากรสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับมา
ใช้ปฏิบัติงานใน
องค์กรและมี
แนวคิดท่ีเป็น
ประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเองและ
องค์กรให้ก้าวหน้า
ต่อไป 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
ส าหรับ
บุคลากร อบต.
กอตอตือร๊ะ 
 

1 48,700.00 ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ฯ 
พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้าง 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
กอตอตือร๊ะ 

ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
มีความสุขในการ
ท างาน 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 
 
 

1 380,750.00 1 โครงการ ได้ข้อมูลผู้
ครอบครอง
ทรัพย์สินเป็น
ปัจจุบัน 
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14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรมเมา
ลิดีนนบี (ซล) 

1 60,000.00 เยาวชน และ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบล 
กอตอตือร๊ะ 

ร าลึกคุณูปการของ
ศาสดามูฮัมหมัด ที่
มีต่อศาสนาอิสลาม
และท่ีก่อให้เกิด
ความรักความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ใน
หมู่คณะ 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการ 
อาซูรอสัมพันธ์ 

1 50,000.00 เยาวชน และ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบล 
กอตอตือร๊ะ 

เยาวชน ประชาชน 
มีความสามัคคีใน
หมู่คณะ มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
กันและกัน และ
เป็นการอนุรักษ์
ประเพณีทาง
ศาสนาที่สืบทอดมา
ยาวนานให้คงอยู่
ตลอดไป 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการ
ส่งเสริมการรัก
การอ่านอัล- 
กุรอาน(กีรอ 
อาตี) 

1 59,940.00 เด็ก และ
เยาวชน ใน
พ้ืนที่ต าบล 
กอตอตือร๊ะ 

เด็กและเยาวชน
ประพฤติปฏิบัติแล
ยึดมั่นตามหลักธรรม
ค าสอนในคัมภีร์อัล
กรุอาน อย่างถูกต้อง
และเป็นทางน าใน
การด าเนินชีวิต 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการ
ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ต าบล 
กอตอตือร๊ะ 

1 25,000.00 เยาวชน และ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบล 
กอตอตือร๊ะ 

เกิดองค์ความรู้
ทางด้านการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
 

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมตาม
วิถีอิสลาม 
 

1 31,250.00 เด็ก และ
เยาวชน ใน
พ้ืนที่ต าบล 
กอตอตือร๊ะ 

ท าให้ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม
สนการด าเนินชีวิต รู้
คุณค่าของหลักธรรม
ในทางศาสนาว่า
สามารถน ามาปรับใช้
ในชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
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19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

1 10,000.00 1 แห่ง ประชาชนมีการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

20. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการการ
ด าเนินการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

1 3,600.00 1 โครงการ ประชาชนมี
จิตส านึกในการขับ
ขี่ทางถนน 

21. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยภิบัติ
ประจ าองค์การ
บริหารส่วน
ต าบล  
กอตอตือร๊ะ 

1 76,208.00 จิตอาสาใน
พ้ืนที่ จ านวน 

51 คน 

จิตอาสาที่ผ่านการ
ฝึกอบรม มีส่วน
ร่วมในการปูองกัน
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติใน
พ้ืนที่ 

 

1.5ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 ๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า 
 ๓. ได้รับงบประมาณล่าช้า 
 ๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ  
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ ไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอกรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถ
ควบคุมได ้
 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น  
 4. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 
 

2.แนวทาง... 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

แบบท่ี ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

๑.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

๒.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๓.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๔.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๕.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๖.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา  
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

๗.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    

๘.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

๙.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๑๓.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
  

 
 
 

2.2 แนวทาง... 
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๒.๒  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  ๒.๒.๑  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐   

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 1๕   

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕   

      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 10   

      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10   
      ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐   

      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕   

      ๓.๕  กลยุทธ์ 5   
      3.6   เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5   
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5   
      3.8  แผนงาน 5   
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5   

      ๓.10ผลผลิต/โครงการ ๕   

รวม ๑๐๐   

   
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ในแต่ละ
ประเด็นเป็นดังนี้แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

 
 
 
 
 

ประเด็น... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

 

(3)ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
 

 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ(2)

  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป 
เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง )W-Weakness (จุดอ่อน ) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัดและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และ
นโยบายรัฐบาล  หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

3.6 เปูาประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด  ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวม 100   
 
 2.๒.๒แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐  
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐  
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐  
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐  
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย ๖๐  
   ๕.๑ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕  

   ๕.๒ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕  

   ๕.3เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕  

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5  

   ๕.๕ เปูาหมาย  (ผลผลิตของโครงการ ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5  

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  
   ๕.๗  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕  
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
   5.8   โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕  

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕  

   ๕.10มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕  

   ๕.๑๑ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  5  

   ๕.๑2ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕  

รวม ๑๐๐  
 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ในแต่ละ
ประเด็นเป็นดังนี้แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ี
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ ( Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี 
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

 วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3)การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน(4)การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม ทาง
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
  (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
(5)  

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ( efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(๕)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด ( KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล( effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวม ๑๐๐  
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ส่วนท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

********************* 
3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะเป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะ 

20 17 85 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16 80 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 56 93.32 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ (10) (9) (15) 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะในเขต

จังหวัด  
(10) (9) (15) 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) (9) (15) 
 3.4 วิสัยทัศน์  (5) (5) (8.33) 
 3.5 กลยุทธ์   (5) (5) (8.33) 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5) (5) (8.33) 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5) (5) (8.33) 
 3.8 แผนงาน  (5) (5) (8.33) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) (4) (6.67) 

รวมคะแนน  100 89  
 
  1) พบว่าประเด็น ที่ 3 ได้คะแนนสูงสุด 56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.32 ของคะแนน 
  2) พบว่าประเด็น  ที่ 2 ได้คะแนนต่ าสุด 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด.... 
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   รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะในแต่ละ
ประเด็นเป็นดังนี้ แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจาณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

20 
 

17 85  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

(3) 3 15  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ฯลฯ 

(2) 2 10  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 1 5  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1 5  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

(2) 1 5  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2) 2 10  

 
 
 
 
 
 

ล าดับ... 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 10  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

(2) 2 10  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

(3) 3 15  

รวม 20 17 85  
   
  2. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐา นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการ
พ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอ่ืน ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  
และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอ
ตอตือร๊ะ  ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ 85 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16 80  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกอตอตือร๊ะในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
กอตอตือร๊ะ นโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(5) 4 20  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3) 3 15  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 2 10  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 2 10  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ี
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2 10  

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) 
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 15  

 รวม 20 16 80  
 
 

1.4 ยุทธศาสตร์... 
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  1.4ยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60 56 93.32  
 3.1 ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลกอตอตือร๊ะ สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 
 

(10) 9 15  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะในเขตจังหวัดสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 

(10) 9 15  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 
 

(10) 9 15  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะ  และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 

(5) 5 8.33  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ ที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 8.33  

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ี
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5) 5 8.33  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 8.33  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ ที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5) 5 8.33  

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกอ
ตอตือร๊ะ ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

(5) 4 6.67  

รวม 60 56 93.32  
   

 
3.2 ผลการ.... 
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3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ เป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 4 40 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 7 70 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 80 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 65 58 89.22 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) (7.69) 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) (7.69) 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
(5) (5) (7.69) 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) (5) (7.69) 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
(5) (4) (6.16) 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) (4) (6.16) 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) (5) (7.69) 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
(5) (5) (7.69) 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

(5) (5) (7.69) 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) (5) (7.69) 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(5) (5) (7.69) 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) (5) (7.69) 
รวมคะแนน  105 87  

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 การสรุป... 



46 

 

 

  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะในแต่ละประเด็น
เป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trendปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 10 100  

รวม 10 10 100  
        

  2.3การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไ ร จ านวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไร สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ ( Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้
ก าหนดไว ้
 

10 4 40  

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
( Impact) โครงการที่ด าเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10 4 40  

  
 

2.4 การประ.... 
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  2.4การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ    

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่น้ัน ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 7 70  

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 7 70  

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 แผนงาน... 
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  2.5แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะในมิติ
ต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/ Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 8 80  

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ 
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 8 80  

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับ... 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 65 58 89.20  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกอตอตือร๊ะและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5 7.69  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clearobjective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 7.69  

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายรอง 

5 5 7.69  

 
 
 
 
 
 

 
ล าดับ... 
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ล า
ดับ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้องกับ 
(1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 7.69  

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 6.15  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 

4.0โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 6.15  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 7.69  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 7.69  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนา จะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล  (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม  (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 5 7.69  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 7.69  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด ( KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 7.69  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 7.69  

รวม 65 58 89.20  
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  3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ   
 - ชาย 26 52 

- หญิง 24 48 
2 อายุ   
 - ต่ ากว่า 20 ปี 2 4 

- 20-30 ปี 9 18 
- 31-40 ปี 6 12 
- 41-50 ปี 6 12 
- 51-60 ปี 25 50 
- มากกว่า 60 ป ี 2 4 

3 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษา 6 12 

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 15 30 
- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 20 40 
- ปริญญาตรี 4 8 
- สูงกว่าปริญญาตร ี 5 10 
- อื่น ๆ 0 0 

4 อาชีพหลัก   
 - รับราชการ 5 10 

- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 9 18 
- ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 6 12 
- รับจ้าง 16 32 
- นักเรียน นักศึกษา 11 22 
- เกษตรกร 3 6 
- อื่น ๆ ระบ ุ 0 0 

เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีต่อการ 

ให้บริการในการอบรม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการศึกษาได้ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถามไว้ 
5 ระดับ ดังนี ้
  ความพึงพอใจมากที่สุด  ก าหนดให้ 5 คะแนน  
  ความพึงพอใจมาก   ก าหนดให้ 4 คะแนน  
  ความพึงพอใจปานกลาง  ก าหนดให้ 3 คะแนน  
  ความพึงพอใจน้อย  ก าหนดให้ 2 คะแนน  
  ความพึงพอใจน้อยที่สุด  ก าหนดให้ 1  คะแนน  
 

3.4 การวิเคราะห.์.. 
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๓.๔  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เมื่อวันที่  14 มิถุนายน พ.ศ.2562โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 
-2565) ได้ด าเนินการโครงการตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆประสบ
ผลส าเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 

๓.๕  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖3)  ที่
อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอน
งบประมาณเพ่ิม มีรายละเอียดดังนี ้
 

โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

ยุทธศาสตร ์
2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

72 12,321,235.00 83 11,708,954.00 79 7,636,386.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่

175 31,255,415.64 211 218,218,000.00 199 203,866,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารองค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

36 2,252,010.00 41 2,467,430.00 40 1,959,430.00 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

11 202,200.00 14 542,200.00 14 542,200.00 

รวม 294 46,030,860.64 349 232,936,584.00 332 214,004,016 

 
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 13

กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 47โครงการงบประมาณ 
15,801,251บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 

โครงการ 
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โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.กอตอตือระ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 22 โครงการ งบประมาณ 2,210,244 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 9 823,604.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่ 1 10,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม 10 1,293,040.00 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย 2 83,600.00 

รวม 22 2,210,244 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

โครงการรู้จักพอ 
เพ่ือชีวิตยั่งยืน 

20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ไม่เป็นหนี้สิน มีชีวิตที่
พอเพียงและมีความสุข
อย่างยั่งยืน 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 5 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

โครงการเปิดโลก
ทัศน์การเรียนรู้
โลกกว้าง 

23,200.00 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวผ่าน
ประสบการณ์จริง 

ผู้ปกครอง และ 
นักเรียน ศพด.อบต. 
กอตอตือร๊ะ 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

โครงการร่วมสาน
ฝันวันของหนู 

14,444.00 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ด้านวิชาการ สร้าง
พัฒนาการตามวัย 

เด็กปฐมวัยศพด.อบต.
กอตอตือร๊ะ 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้
พิการ 

50,000.00 เพ่ือให้ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ผู้พิการต าบล 
กอตอตือร๊ะ 
 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

10,000.00 เพ่ือสร้างความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมและเห็นความส าคัญใน
การน าแมวที่อยู่ในความ
ดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีน
และปูองกันควบคุมไม่ให้
เกิดการระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นที่ 

เพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องพิษสุนัข
บ้าแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ หมู่ที่ 1 – 5 
และจัดหาเวชภัณฑ์
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ให้แก่ สุนัข แมว 
 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการการปลูก
ผักปลอดสารพิษ 

49,560.00 เพ่ือให้ประชาชนบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 5 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

โครงการท าน้ า
หมักชีวภาพจาก
วัสดุเหลือใช้เพื่อ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 

24,200.00 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการน า
เศษอาหารในครัวเรือนมาท า
น้ าหมักชีวภาพ และลดขยะ
อินทรีย์ในชุมชน 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 5 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

โครงการลด ละ เลิก 
การใช้ภาชนะโฟม 
และถุงพลาสติกบรรจุ
อาหาร 

32,200.00 เพ่ือให้ประชาชน ผู้
ประกอบอาหาร
และผู้บริโภค 
ตระหนักถึง
อันตรายจากการใช้
โฟมบรรจุอาหาร 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 5 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้
ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

600,000.00 เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 

ครัวเรือนใน
ต าบล  
กอตอตือร๊ะ 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
การบริหาร
องค์กร ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดซื้อวัสดุ
ต่าง ๆ กองคลัง 

60,000.00 เพ่ือให้ กองคลัง มี
วัสดุครุภัณฑ์ที่
เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 

1 โครงการ 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
บริหารองค์กร 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบต.กอ
ตอตือร๊ะ 

300,000.00 เพ่ือน าความรู้
ประสบการณ์ท่ี
ได้รับจาก
การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่มาเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาองค์กรให้
ก้าวหน้าต่อไป 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ฯ 
พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้าง 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
กอตอตือร๊ะ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม ส าหรับ
บุคลากร อบต. 
กอตอตือร๊ะ 

138,100.00 เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ฯ พนักงาน
ส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
กอตอตือร๊ะ 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

500,000.00 เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษี 

1 โครงการ 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมเมาลิดีนน
บี (ซล) 

60,000.00 เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้
ชาวไทยมุสลิมได้น า
หลักธรรมค าสอนที่ดีงาม
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลกอตอตือร๊ะ 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอาซูรอ
สัมพันธ์ 

50,000 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามขงท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลกอตอตือร๊ะ 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการ
รักการอ่านอัล- 
กุรอาน(กีรอ 
อาตี) 

59,940.00 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและ
เสริมสร้างโอกาสในการ
เรียนการสอนอัลกรุอาน
ระบบกีรออาตีในพ้ืนที่ 

เด็ก และเยาวชน 
ในพ้ืนที่ต าบล 
กอตอตือร๊ะ 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมต าบล
กอตอตือร๊ะ 

25,000.00 เพ่ือสร้างความตระหนักใน
การอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรม 

เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลกอตอตือร๊ะ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ตามวิถีอิสลาม 

100,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาให้ประชาชน
ทั่วไป ใช้ชีวิตใน
สังคมอย่างมี
ความสุข 

เด็ก และเยาวชน ใน
พ้ืนที่ต าบล 
กอตอตือร๊ะ 

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ 

10,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 แห่ง 

20. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการการ
ด าเนินการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

3,600.00 เพ่ือลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

1 โครงการ 

21. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยภิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบล  
กอตอตือร๊ะ 

80,000.00 เพ่ือสนับสนุนให้จิต
อาสาพระราชทาน 
ในพ้ืนที่มีความ
เข้มแข็งและ มี
ทักษะความรู้ความ
ช านาญในการ
จัดการภัยพิบัติ 

จิตอาสาในพ้ืนที่ 
จ านวน 51 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่าย 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.กอตอตือระ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 21 โครงการ จ านวนเงิน 2,210,244 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 21 โครงการ จ านวนเงิน 1,875,431 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ี
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 9 797,861.00 9 797,861.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 1 10,000.00 1 10,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

9 987,761.90 9 987,761.90 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย 2 79,808.00 2 79,808.00 

รวม 21 1,875,430.90 21 1,875,430.90 
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ส่วนท่ี 4  

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

๔.๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ   ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ 
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด 
ท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะจึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะดังนี้ 

 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลกอตอตือร๊ะเป็นต าบลขนาด เล็ก                   
ที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 100  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตาม
แบบมุสลิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และ
มีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ดังนี้ 

 

"กอตอตือร๊ะน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 
 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
       กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ / การตลาด  
       กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม  
       กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
       กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสาธารณสุข 
       กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์... 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 

ยุทธศาสตร์ 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
       กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการคมนาคม  
       กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดสาธารณูปโภค  
       กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร   
       กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม 
      กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
      กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
     กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์   
      กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและ  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษาความสงบ เรียบร้อย 
      กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
      กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
 

1.ประชาชนได้ประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้  
๒. สร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความม่ันคงในชีวิต 
๓. ประชาชนมีคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล 
๔. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดีถ้วนหน้า 

          5. ด าเนินการพัฒนาต าบลให้น่าอยู่ โดยจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

        6 . ด าเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
        7 . ประชาชนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานมากขึ้น 

       8. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม  
       9. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ได้เร็วขึ้น 
     10. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ได้รับการอนุรักษ์และคงอยู่อย่างยั่งยืน 

๑1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     1๒. มีการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
 
 
 
 

 
องค์การ... 

เป้าประสงค์ 
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      องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เมื่อวันที่ 14เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

 

หมายเหตุ ในตารางพิมพ์จากระบบอีแพลน(e-plan)  
   

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

69 12,320,698.00 69 11,617,678.00 72 12,321,235.00 83 11,708,954.00 79 7,636,386.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนน่าอยู่ 

175 18,441,000.00 176 47,173,000.00 175 31,255,415.64 211 218,218,000.00 199 203,866,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารองค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

36 1,818,100.00 36 2,235,400.00 36 2,252,010.00 41 2,467,430.00 40 1,959,430.00 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

10 430,000.00 10 112,200.00 11 202,200.00 14 542,200.00 14 542,200.00 

รวม 290 33,009,798.00 291 61,138,278.00 294 46,030,860.64 349 232,936,584.00 332 214,004,016.00 

 
 

 
 

ผู้บริหารอบต.กอตอตือร๊ะ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 13กันยายน พ.ศ.2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 22โครงการงบประมาณ 2,210,244บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

1.ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 9 823,604.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 1 10,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม 10 1,293,040.00 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย 2 83,600.00 

รวม 22 2,210,244.00 
 

 
 
 

2.ความส าเร็จ... 

การจัดท างบประมาณ 
 



65 

 

 

4.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
 

อบต.กอตอตือระ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 21 โครงการ จ านวนเงิน 2,210,244 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
21 โครงการ จ านวนเงิน 1,875,431 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 9 797,861.00 9 797,861.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่ 1 10,000.00 1 10,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 9 987,761.90 9 987,761.90 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย 2 79,808.00 2 79,808.00 

รวม 21 1,875,430.90 21 1,875,430.90 

 
4.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนา
รายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ ( Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ 
เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนา
ท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
  เป็นถึง Global การเป็นGlobal ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาล เป็นสากล 
Globalplanning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่น
น าไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางท่ีจะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการ
พัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
 

4.4 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
  ความส าเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด( Key  Performance  Indicators  : KPIs)ที่วัดได้
จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

4.5 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ 
มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กร 

 
 
 

ปกครองส่วน.. 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ e-planไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ
ข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะจึงได้ด าเนินการ
น าเข้าข้อมูลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖ 5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3 ในระบบ e-plan  
และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมี
การปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 
 

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ ควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่ง
ที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น   
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็น
ที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

3. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้
ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความ
ต้องการสูงสุดของประชาชน   

4. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

 


