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คำนำ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 12 (3) ไดกำหนดใหมีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถิ่น มีหนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา
ทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป     

 

 เพื่อใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ  จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได
จากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได 
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ 
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สวนที่ 1   
บทนำ 

-------------- 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมาย    
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหนายกองคการบริหารสวน
ตำบลกอตอตือระ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง สามารถกำกับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ จึงเปนการติดตามผลที่ใหความสำคัญ 
ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลกอตอตือระ หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกำหนดไว
หรือไม รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ
ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น และข้ันตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ วาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไว
หรือไม ทำใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำใหทราบถึง
จุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองคการบริหารสวน
ตำบลกอตอตือระ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ปลัด/รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล
กอตอตือระ ผูบริหารระดับหัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการกอง บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ 
สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับ
สภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลกอตอตือระ องคการ
บริหารสวนตำบลกอตอตือระ 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได 
ดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนได
เสียในองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ 
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พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
กอตอตือระ โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน 
เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงได
กำหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ซึ่ง
จะชวยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกำหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล     
กอตอตือระ 
  5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของนายกองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ปลัดอบต. รองปลัด
อบต.หัวหนาสำนักปลัด ผูอำนวยการกองทุกกองขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ที่จะตองผลักดันให
การดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชน
กับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในตำบลกอตอตือระ หรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ         
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 กำหนดวา ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (4) 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มจีำนวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระที่สภาองคการบริหารสวนตำบล         
กอตอตือระคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่นายกองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ คัดเลือก จำนวน 
2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิที่นายกองคการ
บริหารสวนตำบลกอตอตือระ คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล      
กอตอตือระ ตองดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
นายกองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ เพื่อดำเนินการตอไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล        
กอตอตือระ ไดกำหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษา
วาผูใชผล การนำผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผล
อยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลว
นำผลที่ไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่ง
สวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
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  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กำหนดไว            
แตละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย   
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงคและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ตอ
นายกองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระเพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ เสนอตอสภา
องคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล          
กอตอตือระ โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ หรือผูเกี่ยวของ
หรือผูมีอำนาจในสำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอนายก
องคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ           
มีอำนาจหนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ               
นายกองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระเสนอตอสภา
องคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ และคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ โดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
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ขั้นตอนการรายงานผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู�บริหารท�องถิ่น 
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รายงานผล เสนอ 

ตั้งข�อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิด
สรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปน
ตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหนาที่ ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ รวมถึงผูมีสวนไดเสียใน
ทองถิ่นรวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ที่ไดกำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว  จึง
น ำ เค รื่ อ งมื อก ารติ ด ตามและป ระ เมิ น ผลแผนพั ฒ น าท อ งถิ่ น ไป ใช ใน ก ารป ฏิ บั ติ งานจริ งห รื อ
ภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล         
กอตอตือระ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตำบลกอตอตือระ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผาน
มาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
นายกองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ 28 พฤศจิกายน 2562 เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตำบล  
กอตอตือระ เสนอสภาองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ไดกำหนดขึ้นมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบล  
กอตอตือระ 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เปนโครงการในรอบ 5 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณที่ผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล          
กอตอตือระ ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เปนตน 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนที่
จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบล 
และอาจรวมถึงอำเภอรามัน และจังหวัดยะลา ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนา
ทองถิ่นแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล     
กอตอตือระ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได 
    2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผูมีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่ บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ เปนขอมูลที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
  3.  กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล        
กอตอตือระ กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เชน 
การทดสอบและการวัดโครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กผิวลาดยางพาราแอสฟนทติกคอนกรีต (จะใช
การทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีอิสลาม (จะใชการทดสอบและ
การวัดอยางไร) โครงการเปดโลกทัศนการเรียนรูโลกกวาง (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน 
  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณ
เปนการยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่ งใช แบบสั มภาษณ แบบมี โครงสราง (structure interviews) 
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ดำเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูด
สนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
องคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการ
ดำเนินการสั งเกต (1 ) การสั งเกตแบบมีส วนรวม  (Participant observation) เป นวิธีการสั งเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มี
กิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนได
เสียในองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ   
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในตำบลกอตอตือระ องคการบริหารสวน
ตำบลกอตอตือระ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ จะมี
การบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไวเปนหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค 
คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ 
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน
โครงการรองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหา   
ตาง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทำให
ไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
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  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับ
สำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ สำหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได  
  7. ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ แตละคน แตละ
สำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายของ
องคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ เกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตตำบลกอตอตือระองคการบริหาร
สวนตำบลกอตอตือระ  
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สวนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
---------------------------- 

   

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ เปนแผนยุทธศาสตร
ที่กำหนดระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวน
ตำบลกอตอตือระ ที่กำหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพือ่การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 
ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

       1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
        ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
        ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนนาอยู 
        ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนาและวัฒนธรรม
        ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 
   

       2) พันธกิจ ประกอบดวย 
พันธกิจที่ 1  การสรางระบบบริหารจัดการที่ดี โดยใหประชาชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อใหเกิด
ความโปรงในในการบริหารงานของ อบต.  
พันธกิจที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน และชุมชนใหเขมแข็ง
สามารถพึงพาตนเองได   
พันธกิจที่  3 พัฒนาตำบลใหนาอยู  โดยจัดระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน 
พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจน
อนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น 
พันธกิจที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา      
ที่ยั่งยืน 
พันธกิจที่ 6 การเสริมสรางความสงบเรียบรอยในทองถิ่น ตลอดจนความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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      3) จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย 
       จุดมุงหมายท่ี 1 ดำเนินเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัย       

ที่ดถีวนหนา 
       จุดมุงหมายที่ 2 ดำเนินการใหประชาชนมีการประกอบอาชีพเพ่ือเพิ่มรายได 

จุดมุงหมายท่ี 3 ดำเนินการพัฒนาตำบลใหนาอยู โดยจัดระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน 
จุดมุงหมายที่ 4 จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
จุดมุงหมายท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง 
จุดมงหมายที่ 6 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน 
หนวยงาน ภาครัฐ เอกชน และอื่น ๆ เพื่อบรรลุจุมุงหมายการพัฒนา 
จุดมุงหมายที่  7 ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน รวมทั้งปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 

       4) แนวทางการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 
        ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการพัฒนาอาชีพ / การตลาด  
        แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมสวัสดิการสังคม  
        แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
        แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสาธารณสุข 
        แนวทางการพัฒนาที่ 5 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
        ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนนาอยู 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการคมนาคม  
        แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการจัดสาธารณูปโภค  
        แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร  
        แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
        และสิ่งแวดลอม 
        ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารองคกร  

        แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ  
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมศาสนา อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและ  
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

 

       5) วิสัยทัศน  
        “กอตอตือระนาอยู เคียงคูชุมชนแหงการเรียนรู สูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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    1.2 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) 
      1.2.1 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะป พ.ศ. 2562 
          ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการพัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

6 460,000 3 119,750 

การศึกษา 18 4,936,598 12 4,519,874.84 
สังคมสงเคราะห 3 250,000 2 160,984 
การเกษตร 2 250,000 - - 
งบกลาง 4 5,226,098 - - 
สาธารณสุข 7 545,000 3 144,974 

รวม 40 11,617,696 20 4,945,582.84 
 
    1.2.2 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะป พ.ศ. 2562 
          ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการพัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

การพัฒนาหมูบาน/
ชุมชนนาอยู 

เคหะและชุมชน - - - - 
สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

1 10,000 1 10,000 

อุตสาหกรรมการโยธา 49 47,381,000 1 1,969,000 
รวม 50 47,391,000 2 1,979,000 

 
    1.2.3 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะป พ.ศ. 2562 
          ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการพัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

การพัฒนาการ
บริหารองคกร 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

บริหารงานทั่วไป 12 1,207,900 7 1,042,675 
การศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

16 1,041,400 8 573,015 

รวม 28 2,249,300 15 1,615,690 
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    1.2.4 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะป พ.ศ. 2562 
          ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการพัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

การเสริมสรางและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

4 32,200 1 3,600 

สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

2 80,000 1 49,980 

รวม 6 112,200 2 53,580 
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แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
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    1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     1.3.1  ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562   
        เปนโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นทีไ่มไดดำเนินการจริง 
          

ยุทธศาสตร แผนงาน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน เหตุผลที่ไมไดดำเนินการจริง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
3 340,250 เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินการ 

การศึกษา 6 416,723.16 เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินการ 

สังคมสงเคราะห 1 89,016 เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินการ 

การเกษตร 2 250,000 เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินการ 

งบกลาง 4 5,226,098 เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินการ 

สาธารณสุข 4 400,026 เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินการ 

รวม 20 6,722,113.16  
            
 

ยุทธศาสตร แผนงาน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน เหตุผลที่ไมไดดำเนินการจริง 
การพัฒนาหมูบาน/ชุมชนนาอยู เคหะและชุมชน - - - 

สรางความเขมแข็งของชุมชน - - - 
อุตสาหกรรมการโยธา 48 45,412,000 เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินการ 

รวม 48 45,412,000  
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ยุทธศาสตร แผนงาน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน เหตุผลที่ไมไดดำเนินการจริง 
การพัฒนาการบริหารองคกรศาสนา และ
วัฒนธรรม 

บริหารทั่วไป 5 165,225 เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินการ 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

8 468,385 เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินการ 

รวม 13 633,610  
 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน เหตุผลที่ไมไดดำเนินการจริง 
การเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย การรักษาความสงบภายใน 3 28,600 เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินการ 

สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 30,020 เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินการ 

รวม 4 58,620  
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0 10 20 30 40 50 60 70

การพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต

การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนน่าอย ู่

การพัฒนาการบริหารองคก์ร ศาสนาและวัฒนธรรม

การสง่เสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสญัญา

อนุมัตงิบประมาณ

แผนการดาํเนินการ

ทั �งหมด

0.00 20,000,000.0040,000,000.0060,000,000.00

การพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต

การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนน่าอย ู่

การพัฒนาการบริหารองคก์ร ศาสนาและวัฒนธรรม

การสง่เสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสญัญา

อนุมัตงิบประมาณ

แผนการดาํเนินการ

ทั �งหมด

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลคาโครงการ เปรียบเทียบตามขัน้ตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
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     1.4 ผลที่ไดรับจากการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
      

ยุทธศาสตร 
แผนการดำเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จำนวน
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน จำนวน
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน จำนวน
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

40 100 11,617,696 100 24 51.06 12,150,536 100 20 51.28 4,945,582.84 57.55 

การพัฒนาหมูบาน/
ชุมชนนาอยู 

50 100 47,391,000 100 3 6.39 2,057,760 100 2 5.13 1,979,000 23.03 

การพัฒนาการบริหาร
องคกร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

28 100 2,249,300 100 16 34.04 1,476,160 100 15 38.46 1,615,690 18.80 

การเสริมสรางและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

6 100 112,200 100 4 8.51 82,200 100 2 5.13 
 

53,580 0.62 

รวมทั้งสิ้น 124 100 61,370,196 100 47 100 15,766,656 100 39 100 8,593,852.84 100 
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 1.5 ปญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการตอง

ใชเงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 

 ๒. ปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวย

ความลาชา 

 ๓. ไดรับงบประมาณลาชา 

 ๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ 
 

 ขอเสนอแนะ 

 1. นําโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ ไปประสานกับหนวยงานอื่นท่ี

เกี่ยวของเพ่ือขอกรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป 

 2. ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ไมสามารถ

ควบคุมได 

 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพื้นที่และตามความจําเปน 

 4. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานที่มีงบประมาณอยูแลว 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 

แบบที่ ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไมมี 

การดำเนินงาน 
สวนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

๑.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   

๒.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

  

๓.    มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   

๔.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   

๕.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   

๖.    มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณา 
       รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนที่ ๒  การจัดทำแผนการพัฒนาทองถิ่น   

๗.    มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถิ่นมาจัดทำฐานขอมูล   

๘.    มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน   

๙.    มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาทองถ่ิน 

  

๑๐.  มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 
       กับศักยภาพของทองถิ่น 

  

๑๑.  มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 
       กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๑๒.  มีการกำหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๑๓.  มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   

๑๔.  มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๑๕.  มีการกำหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

๑๗.  มีการจัดทำบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

๑๘.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด ๑๙ ขอมีการจัดทำและดำเนินงานตามแผนงาน
ครบถวนกระบวนการ 

 
 
 

แบบที ่๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
สวนที่ ๑  ขอมูลทั่วไป 
๑.  องคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
๒.  รายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
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สวนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (ขอมูลจากระบบ e – plan) 
 

ยุทธศาสตร 
ปที่ 1 2561 ปที่ 2 2562 ปที่ 3   2563                   ปที่ ๔  2564 ปที่ 5 2565 รวม 

จำนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

43 12,620,698 40 11,617,696 47 11,701,325 30 7,058,992 23 6,522,798 183 49,521,509 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา
หมูบาน/ชุมชนนาอยู 

40 18,441,000 50 47,391,000 49 31,155,415.64 25 13,110,000 28 13,129,000 192 123,226,415.64 

๓.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหารองคกร 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

27 1,818,100 28 2,294,300 26 2,115,300 24 2,061,300 18 1,237,300 123 9,526,300 

๔ ยุทธศาสตรการเสริมสราง
และรักษาความสงบ
เรียบรอย 

6 450,000 6 112,200 6 122,200 5 112,200 5 112,200 28 908,800 

รวม 116 33,329,798 124 61,415,196 128 45,094,240.64 84 22,342,492 74 21,001,298 526 183,183,024.64 
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๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำปงบประมาณ 2562 
 

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการที่เสร็จ 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

จำนวนโครงการที่เสร็จ 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

จำนวนโครงการที่อยู
ในระหวางดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ยังไมได
ดำเนินการ                   

จำนวนโครงการที่มีการ
ยกเลิก 

จำนวนโครงการทั้งหมด 

จำนวน รอยละ   จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชวีิต 

12 9.68 9 7.26 - - 19 15.32 - - 40 32.26 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา
หมูบาน/ชุมชนนาอยู 

1 0.81 1 0.81 - - 48 38.71 - - 50 40.32 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารองคกร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 4.84 9 7.26   13 10.48   28 22.58 

๔ ยุทธศาสตรการสริมสราง
และรักษาความสงบเรยีบรอย 

2 1.61 - - - - 4 3.22 - - 6 4.84 

รวม 21 16.94 19 15.33 - - 84 67.73 - - 124 100 

 
สรุป 
โครงการที่เสร็จ     40    โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ป ๒๕๖2         ๑24  โครงการ 
  คิดเปนรอยละ              32.27 
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๕. การเบิกจายงบประมาณ ป ๒๕๖2 

 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

งบประมาณทีต่ั้ง
ไวในขอบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจายไป 

รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

5,254,770 5,175,582.84 62.63 - - 5,175,582.84 62.63 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา
หมูบาน/ชุมชนนาอยู 

1,979,000 1,979,000 23.95 - - 1,979,000 23.95 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารองคกร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1,736,208 1,055,892 12.78 - - 1,055,892 12.78 

๔ ยุทธศาสตรการสริมสรางและ
รักษาความสงบเรียบรอย 82,200 53,580 0.64 - - 53,580 0.64 

 
รวม 

 
9,052,178 

 
8,264,054.84 100 - - 

 
8,264,054.84 100 
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ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาทองถิ่น บัญชีครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ 2562 
 

แผนงาน 

ครุภัณฑที่ดำเนินการ        
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

ครุภัณฑที่ดำเนินการ        
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

จำนวนครุภัณฑที่อยูใน
ระหวางดำเนินการ 

จำนวนครุภัณฑที่ยังไมได
ดำเนินการ                   

จำนวนครุภัณฑทั้งหมด 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

บริหารงานทั่วไป 5 16.13 2 6.45 - - 11 35.48 18 58.06 

การศึกษา 1 3.23 - - - - 6 19.36 7 22.59 

เคหะและชุมชน - - - - - - 5 16.12 5 16.12 

งานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

- - 1 3.23 - - - - 1 3.23 

รวม 6 19.36 3 9.68 - - 22 70.96 31 100 

 
สรุป 
ครุภัณฑทีด่ำเนินการ      9  รายการ 
ครุภัณฑที่มีในแผนพัฒนาทองถิ่น  ป ๒๕๖2         31  รายการ 
  คิดเปนรอยละ              29.04 
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สวนที่  ๓  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ๖.  โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนทั่วไปประจำป ๒๕๖2 
ตั้งแต ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

               หมายเหต ุดำเนินการ
เสร็จแลว 

อยูในระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจายไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

/   166,600 154,700  

สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือเรียน 
คาอุปกรณ การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน 
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

/   109,610 53,110  

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย /   193,022 98,610.20  
สนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย /   493,970 460,900  
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็ก
ประถมศึกษา 

/   1,046,581 549,680.60  

สนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษา /   2,200,580 2,168,000  
อุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตเพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเชิง
สัญญาลักษณของความเปนชาต ิ

/   20,000 20,000  

อุดหนุนสำหรับคาตอบแทนพิเศษรายเดอืน
สำหรับผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

/   855,000 775,000  

สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน 
คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพ และ
สวัสดิการ) 

/   502,600 504,000  

สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย 

/   22,500 24,000  

โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแก
ผูสูงอายุ (เงินอุดหนุนทั่วไปคาใชจายสำหรับ
สนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 

/   4,743,500 4,731,000  

สำหรับสำรวจขอมูลจำนวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราชกุมาร ี

/   1,686 -  

อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภาณวลัยลกัษณ อัคร
ราชกุมาร ี

/   8,430 -  

รวมทั้งสิ้น    10,364,079 9,539,000.80  
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ไดกำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ โดย
อาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดังนี้     

 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  ลงวันที่  ๒  กันยายน  
๒๕๕๘  เรื่อง เรงรัดการนำเขาขอมูลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 เรื่องซักซอมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

2.4 กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
2.4.1. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งตองกำหนดวิธีการ
ติดตามและประเมิน  กำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบ ที่สำคัญ  ๒ ประการ  
ดังนี้ 
  ๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  มีองคกระกอบ ๔ ประการ  
ดังนี้ 
  (๑)  ผู เขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถิ่น  ผูมีส วน เกี่ยวของ และผูมีส วนได เสี ย 
(stakeholders) ในทองถิ่น ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที่ ๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการตองดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาสได ดังนี ้

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  
  (๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  
  (๔)  ไตรมาสที ่ ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
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(๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   
  เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวม
ขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ            
และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและผลของประโยชนที่ ไดรับจาก
แผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะหทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น   
 

 2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
  2.5.1 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  (๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
  ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล การนำขอมูล          
มาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูล
จากผูรับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะหปญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   
  (๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   
  โดยดำเนินการเก็บขอมูลจากแผนพัฒนาทองถิ่น  แผนการดำเนินการ  ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการดำเนินโครงการจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที ่
  (3)  แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
  แบบที่  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
  (4)  ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
  เครื่องมือที่ใช  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
องคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
  แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลกอตอตือระ ในภาพรวม 
  แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลกอตอตือระ ในแตละยุทธศาสตร 
  แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการบริหาร
สวนตำบลกอตอตือระ (ใหหนวยงานภายนอกดำเนินการ) 

(5)  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
    กำหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา - อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
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สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
-------------------------------- 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ เปนดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตำบล
กอตอตือระ  

20 17 85 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 16 80 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      60 56 93.32 
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ       (10) (9) (15) 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ         

ในเขตจังหวัด       
(10) (9) (15) 

 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  (10) (9) (15) 
 3.4 วิสัยทัศน       (5) (5) (8.33) 
 3.5 กลยุทธ        (5) (5) (8.33) 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       (5) (5) (8.33) 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       (5) (5) (8.33) 
 3.8 แผนงาน       (5) (5) (8.33) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       (5) (4) (6.67) 

รวมคะแนน  100 89  
 
  1) พบวาประเด็น ที่ 3 ไดคะแนนสูงสุด 56 คะแนน คิดเปนรอยละ 93.32 ของคะแนน  
  2) พบวาประเด็น ที่ 2 ไดคะแนนต่ำสุด 16 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนน 
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 1.2 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ในแตละ
ประเด็นเปนดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ 

20 
 

17 85  

 1.1 ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้ง
ของหมู บ าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณ ะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

(3) 3 15  

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง 
เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ ง  ฯลฯ 
ป ระชากร  เช น  ข อมู ล เกี่ ย วกั บ จำน วน
ประชากร และชวงอายุและจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

(2) 2 10  

1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

(2) 1 5  

1.4 ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน 
การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา  
โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 1 5  

1 .5 ขอมูล เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว  การ
บริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิ ชย /กลุมอาชีพ  แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ำ) 

(2) 1 5  

1 .6  ข อมู ล เกี่ ย วกั บ ศ าสน า  ป ระ เพ ณี  
วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2) 2 10  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
น้ ำ  ป า ไ ม  ภู เ ข า  คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 10  

1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูล 
จปฐ. 

(2) 2 10  

1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทำ 
ร วมตั ดสิ น ใจ  ร วมตรวจสอบ  ร วม รับ
ประโยชน  รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับการ
พัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตำบลกอตอตือระ 

(3) 3 15  

รวม 20 17 85  
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  1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 16 80  
 2 .1  การวิ เค ราะห ที่ ค รอบคลุ ม ความ

เชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
ส วน ตำบ ลกอตอตื อร ะ ใน เขตจั งห วั ด 
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล  
กอตอตือระ นโยบายของนายกองคการ
บริหารสวนตำบลกอตอตือระรวมถึงความ
เชื่ อม โยงแผนยุท ธศาสตรชาติ  20  ป  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0  

(5) 4 20  

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใชผลของการ
บังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(3) 3 15  

2 .3 การวิเคราะหทางสั งคม เชน  ดาน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3) 2 10  

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดาน
รายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุม
อาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เปนอยูทั่วไป เปนตน 

(3) 2 10  

2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร  
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่
มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3) 2 10  

 2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพือ่ประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอ
การดำเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) 
W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 15  

 รวม 20 16 80  
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  1.4 ยุทธศาสตร 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร 60 56 93.32  
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน

ตำบลกอตอตือระ สอดคลองกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการบริหาร
สวนตำบลกอตอตือระ และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0 
 

(10) 9 15  

3.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตำบลกอตอตือระ ในเขตจังหวัด สอดคลอง
และเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และยุทธศาสตร
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 
 

(10) 9 15  

3 .3  ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ 
Thailand 4.0 
 

(10) 9 15  

3.4 วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องคการบริหารส วนตำบลกอตอตือระ
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่
เปนลักษณะเฉพาะขององคการบริหารสวน
ตำบลกอตอตือระ และสัมพันธกับโครงการ
พัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 

(5) 5 8.33  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ 
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ตองทำตามอำนาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตำบลกอตอตือระ ที่จะนำไปสู
การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงให เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการใหบรรลุ
วิสัยทัศนนั้น 

(5) 5 8.33  

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ        
มีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่
จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

(5) 5 8.33  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการ
บริหารสวนตำบลกอตอตือระ ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จ
ทางยุทธศาสตร 

(5) 5 8.33  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตำบลกอตอตือระที่ มีความ
ชัดเจน นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนา
ทองถิ่น ในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(5) 5 8.33  

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม ความเชื่อมโยงองครวมทีน่ำไปสู
การพัฒนาทองถิ่นท่ีเกิดผลผลติ/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยทุธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล   
กอตอตือระ ในเขตจังหวดัและยุทธศาสตร
ขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ 

(5) 4 6.67  

รวม 60 56 93.32  

   



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท�องถิ่น    หน�า 39 

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ เปนดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ  10 4 40 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 7 70 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 8 80 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 65 58 89.22 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) (7.69) 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) (5) (7.69) 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  
(5) (5) (7.69) 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (5) (5) (7.69) 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ   
(5) (4) (6.16) 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) (4) (6.16) 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  (5) (5) (7.69) 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
(5) (5) (7.69) 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

(5) (5) (7.69) 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) (5) (7.69) 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
(5) (5) (7.69) 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  (5) (5) (7.69) 
รวมคะแนน  105 87  
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  2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
  รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ ในแตละประเด็น
เปนดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรของ
องคการบริหารสวนตำบลกอตอตือระ (ใชการ
วิ เคราะห  SWOT Analysis /  Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ  Trend ป จจั ยและสถานการณ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ 
ด านสั งคม ด านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม) 

10 10 100  

รวม 10 10 100  
        

  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ลำดบั ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อ
นำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมาย
เอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ไดกำหนดไวเทาไร จำนวนที่ ไมสามารถ
ดำเนินการไดมีจำนวนเทาไร สามารถอธิบาย
ไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ที่ ได
กำหนดไว 
 

10 4 40  

2 .2  วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด ำ เนิ น ก า ร ใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10 4 40  
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  2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒ นา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 .1  ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิ คต าง ๆ  มาใช เพื่ อวั ด ว าภ ารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ที่ดำเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจ
หนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตาง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม 
ซึ่ ง เ ป น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุ วัตถุป ระสงคและเป าหมายของ
แ ผ น ก ารป ฏิ บั ติ ร าช ก ารต าม ที่ ได รั บ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

10 7 70  

3 .2  วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ ด ำ เนิ นการใน เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 7 70  
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  2.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดาน
ตาง ๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคการบริหารสวนตำบลกอตอตอืระ ในมิติ
ตาง ๆ จนนำไปสูการจดัทำโครงการพัฒนา
ทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ 
(Integration) กับองคการบริหารสวน 
ตำบลกอตอตือระ ที่มีพื้นที่ตดิตอกนั 

10 8 80  

4.2 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ  
ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิ จพอเพี ยงท องถิ่ น       
(ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 8 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 65 58 89.20  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตำบลกอตอตือระและดำเนินการเพื่อให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคการ
บริหารสวนตำบลกอตอตือระที่กำหนดไว ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5 7.69  

5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
โครงการ 
มี วัตถุประสงค ชั ด เจน (clear objective) 
โครงการตองกำหนดวัตถุประสงคสอดคลอง
กับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปได
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 7.69  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
สภาพที่ อยากให เกิดขึ้น ในอนาคตเป น
ทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน  
สามารถระบุจำนวนเทาไร  กลุมเปาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย  
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ ม เป าห ม ายของโค รงก าร  ห าก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไป
ว า ใค รคื อกลุ ม เป าห มายห ลั ก  ใค รคื อ
กลุมเปาหมายรอง 

5 5 7.69  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 
โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) 
การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 7.69  

5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป นศูนย กลางการพัฒนา (3) ยึ ด
วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายได
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมอย างเป นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 4 6.15  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 

4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม ทำนอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยน
จากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม (2 ) เปลี่ ยนจากการขับ เคลื่ อน
ประเทศด วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู การ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึ งโครงการที่ เติ ม เต็ มด วยวิทยาการ 
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอ
ยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดาน
เกษ ตร  เท ค โน โลยี ชี วภ าพ  ส าธารณ สุ ข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 6.15  

5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับ
หวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ ได
กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได 
นอกจากนี้ โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปน
โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกำหนดขึ้นท่ีเปนปจจุบัน 

5 5 7.69  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 
เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐานความ
พอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเองหรือรวม
ดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 
เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ำ) (LSEP) 

5 5 7.69  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึง
หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ
ไดแก  (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ป ระสิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness) (4 ) ค วาม
ยุ ติ ธ ร ร ม  (Equity) (5 ) ค ว า ม โป ร ง ใส 
(Transparency) 

5 5 7.69  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองให
สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคา
กลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได ในเชิ งประจักษ                
มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ำ
กวารอยละหาของการนำไปตั้งงบประมาณ
รายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 7.69  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .11 มีการกำหนดตัวชี้ วัด  (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวา
จะไดรับ 
ม ีก า ร ก ำ ห น ด ด ัช น ีชี ้ ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ขอ งวั ต ถุ ป ระส งค ที่ เกิ ด ที่ สิ่ งที่ ได รั บ        
(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

5 5 7.69  

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่ เกิดขึ้นไดจริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลอง
กับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
ม าก ก ว า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค  ซึ่ ง ก า ร เขี ย น
วัตถุประสงคควรคำนึงถึง (1) มีความเปนไป
ได และมี ค วาม เฉพ าะ เจาะจง ใน การ
ดำเนิ น งานตาม โครงการ (2 ) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได (3) 
ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความ
เปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

5 5 7.69  

รวม 65 58 89.20  
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      3. การวิเคราะหเชิงปรมิาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
   ผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 50 คน 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง หมูที่/ชุมชน 
(ถามีหลายตำบลระบุตำบลดวย) 

รอยละ 

1 เพศ   
 - ชาย 24 48 

- หญิง 26 52 
2 อายุ   
 - ต่ำกวา 20 ป 1 2 

- 20-30 ป 9 18 
- 31-40 ป 6 12 
- 41-50 ป 6 12 
- 51-60 ป 26 52 
- มากกวา 60 ป 2 4 

3 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษา 6 12 

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 15 30 
- อนุปริญญา หรือเทียบเทา 20 40 
- ปริญญาตร ี 4 8 
- สูงกวาปริญญาตร ี 5 10 
- อื่น ๆ 0 0 

4 อาชีพหลัก   
 - รับราชการ 5 10 

- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 9 18 
- คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 6 12 
- รับจาง 16 32 
- นักเรียน นักศึกษา 11 22 
- เกษตรกร 3 6 
- อื่น ๆ ระบ ุ 0 0 
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  3.2 ความพึงพอใจตอการดำเนินงาน  
   ผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 50 คน 
   

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ พอใจนอย 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 50 0 0 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

13 37 0 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

37 13 0 

4.มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

37 13 0 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

26 24 0 

6.การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 35 15 0 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น 

38 12 0 

8.การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น 

24 26 0 

9.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 37 13 0 
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  3.3 แผนงานที่ดำเนินการ 
    3.3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
 

ลำดับ แผนงาน เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 3 460,000 119,000 15 7.5 
2 แผนงานการศึกษา 18 12 4,936,598 4,519,874.84 45 30 
3 แผนงานสงัคมสงเคราะห 3 2 250,000 160,984 7.50 5 
4 แผนงานการเกษตร 2 - 250,000 - 5 - 
5 แผนงานงบกลาง 4 - 5,226,098 - 10 - 
6 แผนงานสาธารณสุข 7 3 545,000 144,974 17.50 7.50 

รวม 40 20 11,617,696 4,945,582.84 100 50 
 

  3.3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู 
 

ลำดับ แผนงาน เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 
2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1 10,000 10,000 2 2 
3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 49 1 47,381,000 1,969,000 98 2 

รวม 50 2 47,391,00 1,979,000 100 4 
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  3.3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ลำดับ แผนงาน เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 7 1,207,900 1,042,675 42.86 25 
2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 16 8 1,041,400 573,015 57.14 28.57 

รวม 28 15 2,249,300 1,615,690 100 53.57 
 
 

  3.3.4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 
 

ลำดับ แผนงาน เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 1 32,200 3,600 66.67 16.67 
2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1 80,000 49,980 33.33 16.67 

รวม 6 2 112,200 53,580 100 33.34 
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  4. การวิเคราะหเชิงคณุภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ขอมูลทัว่ไป จำนวน รอยละ 
๑. เพศ 
    - ชาย 24 48 
    - หญิง 26 52 
รวม 50 100 
๒. อายุ 
- ต่ำกวา 20 ป 1 2 
- 20-30 ป 9 18 
- 31-40 ป 6 12 
- 41-50 ป 6 12 
- 51-60 ป 26 52 
- มากกวา 60 ป 2 4 
รวม 50 ๑๐๐ 
๓. การศึกษา   
    - ประถมศึกษา 6 12 
    - มัธยมศกึษาหรือเทียบเทา 15 30 
    - อนุปริญญาหรือเทียบเทา 20 40 
    - ปริญญาตร ี 4 8 

- สูงกวาปริญญาตรี 5 10 
- อื่น ๆ 0 0 

รวม 50 ๑๐๐ 
4. อาชีพหลัก   
    - รับราชการ 5 10 

- เอกชน / รัฐวิสาหกิจ 9 18 
- คาขาย – ธุรกิจสวนตัว 6 12 
- รับจาง 16 32 
- นักเรียน นักศึกษา 11 22 
- เกษตรกร 3 6 
- อื่น ๆ 0 0 

รวม 50 ๑๐๐ 
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  4.2 ความพึงพอใจตอการดำเนินงาน  
 

  1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ  / กิจกรรม 
  - พอใจมาก จำนวน  50  คิดเปนรอยละ  100 
  - พอใจ จำนวน    0  คิดเปนรอยละ   0  
  - พอใจนอย จำนวน    0  คิดเปนรอยละ   0 
  2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 
  - พอใจมาก จำนวน  13  คิดเปนรอยละ  26   
  - พอใจ จำนวน   37  คิดเปนรอยละ  74 
  - พอใจนอย จำนวน    0  คิดเปนรอยละ   0 
  3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 
  - พอใจมาก จำนวน   37  คิดเปนรอยละ  74 
  - พอใจ จำนวน   13  คิดเปนรอยละ  26 
  - พอใจนอย จำนวน     0  คิดเปนรอยละ   0 
  4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 
  - พอใจมาก จำนวน   37  คิดเปนรอยละ  74 
  - พอใจ จำนวน   13  คิดเปนรอยละ  26 
  - พอใจนอย จำนวน     0  คิดเปนรอยละ   0 
  5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 
  - พอใจมาก จำนวน   26  คิดเปนรอยละ  52 
  - พอใจ จำนวน   24  คิดเปนรอยละ  48 
  - พอใจนอย จำนวน    0  คิดเปนรอยละ   0 
  6) การดำเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
  - พอใจมาก จำนวน  35  คิดเปนรอยละ  70 
  - พอใจ จำนวน  15  คิดเปนรอยละ  30 
  - พอใจนอย จำนวน   0                คิดเปนรอยละ   0 
            7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 
  - พอใจมาก จำนวน  38  คิดเปนรอยละ  76 
  - พอใจ จำนวน   12  คิดเปนรอยละ  24 
  - พอใจนอย จำนวน    0  คิดเปนรอยละ   0 
  8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น 
  - พอใจมาก จำนวน  24  คิดเปนรอยละ  48 
  - พอใจ จำนวน  26  คิดเปนรอยละ  52 
  - พอใจนอย จำนวน   0  คิดเปนรอยละ   0 
 9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 
  - พอใจมาก จำนวน  37  คิดเปนรอยละ  74 
  - พอใจ จำนวน  13  คิดเปนรอยละ  26 
  - พอใจนอย จำนวน    0  คิดเปนรอยละ   0 
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  4.3 แผนการดำเนินงาน 
 

  1) พบวาโครงการที่ดำเนินการไดจริง จำนวนเปาหมายที่สามารถดำเนินการไดมากสุด ไดแก
โครงการ ใน ยุทธศาสตรการบริหารองคกร ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการทั้งหมด 16 โครงการ ดำเนินการจริง จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงิน  573,015 บาท 
คิดเปนรอยละ 28.57 ของจำนวนโครงการที่ตั้งตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
  2) พบวาโครงการที่ดำเนินการไดจริง จำนวนเปาหมายที่สามารถดำเนินการไดนอยสุด ไดแก
โครงการ ใน ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ
ทั้งหมด 49 โครงการ ดำเนินการจริง จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 1,969,000 บาท คิดเปนรอยละ       
2 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

      5. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
สรุป 
โครงการที่เสร็จ     40    โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ป ๒๕๖2         ๑24  โครงการ 

  คิดเปนรอยละ              32.27  
   
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท�องถิ่น    หน�า 55 

 

สวนที่ 4 สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
------------------------------------------ 

 

1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการที่เสร็จ 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

จำนวนโครงการที่เสร็จ 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

จำนวนโครงการที่อยู
ในระหวางดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ยังไมได
ดำเนินการ                   

จำนวนโครงการที่มีการ
ยกเลิก 

จำนวนโครงการทั้งหมด 

จำนวน รอยละ   จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชวีิต 

12 9.68 9 7.26 - - 19 15.32 - - 40 32.26 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา
หมูบาน/ชุมชนนาอยู 

1 0.81 1 0.81 - - 48 38.71 - - 50 40.32 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารองคกร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 4.84 9 7.26   13 10.48   28 22.58 

๔ ยุทธศาสตรการสริมสราง
และรักษาความสงบเรยีบรอย 

2 1.61 - - - - 4 3.22 - - 6 4.84 

รวม 21 16.94 19 15.33 - - 84 67.73 - - 124 100 

 
 

 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท�องถิ่น    หน�า 56 
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การพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต

การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนน่าอย ู่

การพัฒนาการบริหารองคก์ร ศาสนาและวัฒนธรรม

การสง่เสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย
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2564

2563

2562

0.00 20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00

การพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต

การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนน่าอย ู่

การพัฒนาการบริหารองคก์ร ศาสนาและวัฒนธรรม

การสง่เสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย

2565

2564

2563

2562

 
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 4 ป 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิแสดงมูลคาโครงการ การจัดทำแผน 4 ป 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
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1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร 
แผนการดำเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จำนวน
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน จำนวน
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน จำนวน
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

40 100 11,617,696 100 24 51.06 12,150,536 100 20 51.28 4,945,582.84 57.55 

การพัฒนาหมูบาน/
ชุมชนนาอยู 

50 100 47,391,000 100 3 6.39 2,057,760 100 2 5.13 1,979,000 23.03 

การพัฒนาการบริหาร
องคกร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

28 100 2,249,300 100 16 34.04 1,476,160 100 15 38.46 1,615,690 18.80 

การเสริมสรางและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

6 100 112,200 100 4 8.51 82,200 100 2 5.13 
 

53,580 0.62 

รวมทั้งสิ้น 124 100 61,370,196 100 47 100 15,766,656 100 39 100 8,593,852.84 100 
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0 5 10 15 20 25

การพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต

การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนน่าอย ู่

การพัฒนาการบริหารองคก์ร ศาสนาและวัฒนธรรม

การสง่เสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ

โครงการ

0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00

การพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต

การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนน่าอย ู่

การพัฒนาการบริหารองคก์ร ศาสนาและวัฒนธรรม

การสง่เสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ… 

 
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
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1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย 
 
 

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการที่เสร็จ 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

จำนวนโครงการที่เสร็จ 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

จำนวนโครงการที่อยู
ในระหวางดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ยังไมได
ดำเนินการ                   

จำนวนโครงการที่มีการ
ยกเลิก 

จำนวนโครงการทั้งหมด 

จำนวน รอยละ   จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชวีิต 

12 9.68 9 7.26 - - 19 15.32 - - 40 32.26 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา
หมูบาน/ชุมชนนาอยู 

1 0.81 1 0.81 - - 48 38.71 - - 50 40.32 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารองคกร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 4.84 9 7.26   13 10.48   28 22.58 

๔ ยุทธศาสตรการสริมสราง
และรักษาความสงบเรยีบรอย 

2 1.61 - - - - 4 3.22 - - 6 4.84 

รวม 21 16.94 19 15.33 - - 84 67.73 - - 124 100 
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การพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต

การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนน่าอย ู่

การพัฒนาการบริหารองคก์ร ศาสนาและวัฒนธรรม

การสง่เสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ

โครงการ

 
 

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ไดรับจดัสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
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1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

ยุทธศาสตร 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยูในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ไดปฏบิัต ิ

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 40 21 
๒. การพัฒนาหมูบาน/ชุมชนนาอยู 50 2 
๓. การพัฒนาการบริหารองคกรศาสนาและวัฒนธรรม 28 15 
๔. การสงเสริมและรักษาความสงบเรียบรอย 6 2 

รวม 124 40 
 
 
 
1.5 ผลสำเร็จที่วัดได 
 

โครงการที่เสร็จ     40    โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ป ๒๕๖2         ๑24  โครงการ 

  คิดเปนรอยละ              32.27 
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  2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
  2.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต 

  (๑.๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก ภัย
แลง วาตภัย น้ำทวม อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน  แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการปองกัน กอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการไดทันทวงที   

  (๑.๒)  ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว ที่สงผลอันตรายหรือคราตอชีวิต
ประชาชน และสัตวตาง ๆ ในตำบล ซึ่งไดแก โรคไขหวัดใหญ ไขหวัดนก โรคมือเทา ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบา แนวทางการแกไขปญหา คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ รณรงคการปองกัน ลงพื้นที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา   

  (๑.๓)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย การศึกษาต่ำ ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได
นอย มีหนี้สินเยอะ ไมเพียงพอในการดำรงชีวิต คาครองชีพสูง แนวทางการแกไขปญหา ใหความรูเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน ผูมีรายไดนอย สงเสริมดาน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ใหกับเด็กนักเรียน จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพื่อมีรายได   

  (๑.๔)  ปญหายาเสพติดในตำบล ในพื้นทีย่ังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบ
รายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพื่อเปนการปองกัน มีแนวทางการปองกัน โดยการลงพื้นที่คนหา การรณรงค
ปองกัน  การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจาก ในตำบลดาน
โครงสรางพื้นฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุม
เปนบอ เกิดปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการ
แกไข  จัดทำแผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น   

2.2 ขอสังเกต  
   ขอสังเกต  จากการสำรวจขอมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นวาประชาชนยังมี
ปญหาที่จะตองดำเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้ ดานการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผอนหยอนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร  
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ำประปา/แหลงน้ำเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถ
แกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข ทำใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจำนวน
มาก  ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีจำกัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
 ๒.3 ขอเสนอแนะ  
   ขอเสนอแนะ จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  ดังนี้  
ปญหาตางๆ ที่ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดย
ประชาคมทองถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคสวน ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูนำหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาชนทั่วไป 
รวมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 
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 ๒.4  ผลจากการพัฒนา   
   ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
แกไขปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกดาน มีผลการประเมินอยูในเกณฑที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาที่จะตองแกไขตอไป  ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมที่ยังมีการปลอย
สัตวเลี้ยง เชน  วัว แพะ ที่สงกลิ่นเหม็นรำคาญ  และเสนทางคมนาคมยังไมครบ   


