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คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                      
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ขอ ๒๙ และ ขอ ๓๐ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกําหนดใหมี
การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะตองรายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว                
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                      
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๓) ที่แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒    

 

ดังน้ัน เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ จึงไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอทราบ คณะกรรมการหวังเปนวา
รายงานผลการติดตามฉบับน้ีจะสามารถเปนประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล     
สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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สวนท่ี ๑ 

บทนํา 

เน่ืองดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ             
เพื่อประชาชน ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว  
ดานการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาที่ แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวน
ใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เพื่อใหการดําเนินงานของ
องคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  
จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง โดยใหจัดทําตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘                   
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ี แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกบัแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล  
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน จึงตองมีการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด รวมกันจัดทํา  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพื่อใหการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองได
ตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณที่มีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยาง
แทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อนําไปสูการบูรณา
การรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไทยแลนด 
๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการ
ทํางานเพื่อพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงช้ีความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ             
๕ ประการคือ  

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา  



๒ 
 

๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน และ  
๕)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  
ดังน้ัน การวางแผนคือ ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงช้ีถึงผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนได                 
ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  เพราะฉะน้ัน จึงตองมีการติดตามและประเมิล
ผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหน่ึงที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
ดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และทีแ่กไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ี องคการบริหารสวน
ตําบลกะลุวอ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแกไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง                
ไปแลว แตตอมาไดดําเ นินการทบทวนแผนพัฒนาทอง ถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และได
ประกาศใชไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เพราะฉะน้ัน องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ จะตอง
ดําเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  ซึ่งประกอบไปดวย   

 

 ๑. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา
ทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑       
ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งน้ี  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒     
   

๒. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ปงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

 

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ จึงตองดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้ึน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ขอ ๒๙  ดังน้ี 
  (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร

ทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผล
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  (แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒)                                      

 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
“ระบบติดตาม” เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง 

“ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงช้ีวา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไม
อยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มาเพื่อใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและ
ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชา ใน
การดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับ
ประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของ
โครงการตางๆ การระบุปญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถใน
การเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เน่ืองจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของ
หนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากน้ียังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทาง
ปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ 
เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแต
อยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทํา
รายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหน่ึง
ที่มีความเช่ียวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน
สูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” น้ัน เปนสิ่งหน่ึงที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่ง
ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงช้ีวาแผนงานที่กําหนดไวไดมี
การปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวน้ันใหผลเปนอยางไร 
นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมนิผลยังเปนการตรวจสอบดูวามี
ความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปน
ขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากน้ีการประเมินผล
ยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม 

 ดังน้ัน  การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะช้ีไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใดจะดําเนินการตอ
หรือยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน เพราะวาการ



๔ 
 

ดําเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและ
ที่ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชน
ในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  
กิจกรรม  ซึ่งเปนการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลใน
องคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางที่ถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนน้ันดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริง
หรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูที่มีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและ
ประเมินผลน้ีไมใชการตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพื่อใหทราบวาผลที่
เกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการ
พัฒนา  แผนพฒันาสามป วาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะที่
กําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการตาม
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของ
ทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการ
พัฒนา  แผนพัฒนาสามป  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts)                 
การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรที่ใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมน
ผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะไดรับ
หรือสนองตอบกลบั จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบรหิารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพฒันาทองถ่ิน และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไม
เกิดความคุมคา  ตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลน้ีมีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพื้นที่  องคกรภาคประชาสังคม
หรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการที่มีหนาที่กํากับดูแลหนวยงานราชการอื่นๆ                  
และที่สําคัญที่สุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตาม
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบและ
กําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุง
แผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณคาในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการขยาย
โครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งน้ี และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตอง
เรงรีบดําเนินการและจะตองต้ังรับใหมั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการและต้ังมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงให     



๕ 
 

ดีข้ึน  ต้ังรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการ
ขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลาน้ีจะถูกคนพบเพื่อใหเกิด
การพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็ง
และมีความย่ังยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ต้ังไวไดอยางดีย่ิง     

 2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

 3. ข้ันตอนการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
ขั้นตอนท่ี ๑   

แต ง ต้ังคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘  ดังน้ี   

ใหผูบรหิารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย  

๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
๓)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลอืกกรรมการหน่ึงคนทําหนาทีป่ระธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หน่ึงคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ขอ  ๒๘  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและ

อาจไดรับการคัดเลือกอีกได (ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ  ๑๑)  แตทั้งน้ี  องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ     
ไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ คําสั่งที่                  
74/๒๕๖๑ ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖ ขอ  ๒๘  ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราว
ละสองป 
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ขั้นตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)  

ขั้นตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
ขอ ๒๙ (๓)  ที่แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒    

ขั้นตอนท่ี ๕    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ  ๓๐ (๕)        
ที่แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๓   
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ผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบใน
ท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน       
โดยอยางนอยปละคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 4. กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผลแผน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไดกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลกะลุวอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขอ  ๗  และคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  
ดังน้ี 

4.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงาน

หรือไม  และเปนหวงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผน
ชุมชน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมทั้ง
ปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่ของทองถ่ิน โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน   

(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีนํ้าใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟา
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหลงนํ้าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  

ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางทั่วถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  
สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
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๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากข้ึน มีการทองเที่ยว
ในทองถ่ินเพิ่มมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจาก

มลภาวะที่เปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณนํ้าเลียลดลง  การระบายนํ้าดีข้ึน     
๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและ
ไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก 
และเขามามีสวนรวมในการอนุรกัษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ที่เปนชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทย  รวมทั้งไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของ
ประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการทีดํ่าเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถ
แกไขปญหาของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  
อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการ

แกไขหรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งสงผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วา
มีผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกตองหรือไม  

4.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมทั้งตําบล  อําเภอ  เน่ืองจากในเขตเทศบาล
น้ันมีหมูบานที่บางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตเทศบาลและเขต อปท.ขางเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและ
กันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะห
สภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน  ดังน้ี  



๑๐ 
 

(๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเ นินการ วิ เคราะห

สภาพแวดลอมภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่
มีผลกระทบตอทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะห
เพื่อใหเกิดการ บูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอกน้ี เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไข
ปญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 

ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรอืจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดข้ึนได  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถ
ทําไดหลายแนวทาง  เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)             
การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  
ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน        

4.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม

และประเมินผลยุทธศาสตร  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒  รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม   

4.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณน้ัน  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม 

4.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
4.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
4.๗  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปที่ผานมาละปปจจบุัน 
4.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมนิผล 

 

 5. ระเบียบ วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งตอง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมนิ  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบที่สําคัญ           
๒  ประการ  ดังน้ี 

5.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังน้ี 
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผูรับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเกี่ยวของ  และผูมีสวนได เสีย 
(stakeholders) ในทองถ่ิน  ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที่ ๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 



๑๑ 
 

   คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศ
ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

(๔)  เคร่ืองมือ  อันไดแก   
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการ

รวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิง
ปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจาก
แผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบ
รายงาน                   เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับ
บริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันไดแก  
  เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของกับ

ยุทธศาสตร  ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการ
ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการ
ดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินน้ันเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ เพื่อตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตาม
ที่ต้ังไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis)  

5.๒  วิธีในการติดตามและประเมนิผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนํา
ขอมูลมาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถาม 
ขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  

แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  
เอกสารการดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

 6. เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     สิ่งทีจ่ะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่
ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังน้ี   
 
 

6.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะตองดําเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 



๑๒ 
 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
   (๑.๒)  ขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E-plan :  Electronic Plan)     
  (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังน้ี   

(๒.๑)  แบบการกํากบัการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาทองถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis (Key Performance 
Indicator) และผลกระทบ (Impact)  ดําเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยใหผูรับผิดชอบโครงการ
เปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ
คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลกะลุวอในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลกะลุวอในแตละยุทธศาสตร 

(แบบท่ี ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับหา
วิทยาลัยธรรมศาสตร) 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลกะลุวอ(ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ)     

 7. ประโยชนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๑)  ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสรจ็  ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน                         

๓)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
นอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
บางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ 
เปนตน 
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๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคย่ิงข้ึน 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลาน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมนิผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงาน
ใหมีความกระจางชัด  เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทําใหทราบวาแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง 
และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ
วิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๗)  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบติัและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนําโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสาํเรจ็  และสวนที่สอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทําการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะช้ีใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสาํเรจ็
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลาน้ีไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง     

๙)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลมุกวางขาวย่ิงข้ึนหรอืโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกัน  
การประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ใหดําเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก กค็วรยกเลิกทิ้งเสีย     

8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 
ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๑ นายยา  มามะ ประธานกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ : หมูที่ ๑  บานยาบี) 
๒ นายสาเหะ  ดารุส กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4  บานกูแบสาลอ)    
๓ นายพงศกร  มะสิกะ กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมูที ่2  บานกําแพง) 
๔ นายอภิสิทธ์ิ  มามะ กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมูที ่4  บานกูแบสาลอ) 
๕ นายแวสาแลแม  มือลี กรรมการ (ผูแทนประชาคมทองถิ่น หมูที่ 7 บานรอตันบาตู)     
๖ พัฒนาการอําเภอเมืองนราธิวาส กรรมการ ผูแทนหนวยงาน                
๗ ผอ.รพ.สต.บานโคกศิลา กรรมการ ผูแทนหนวยงาน   
๘ นางซัลมา  บือซา  กรรมการ (หัวหนาสํานักปลัด) 
๙ นางนรารัตน  สือแม  กรรมการ (ผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ) 

๑๐ นายรอสาลี  หะยีเปาะแต กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ : หมูที่ 4  บานกูแบสาลอ) 
๑๑ นางรุดสือนี  แอสะ กรรมการ (ผูแทนประชาคมทองถิ่น หมูที่ 1 บานยาบี)     
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สวนท่ี  ๒ 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1.  ดานกายภาพ 
1.1  ท่ีต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

สืบเน่ืองจากมีพอคาจากตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ไดเดินทางจากตรังกานูดวยเรือสําเภา
บรรทุกสินคา ประเภท ถวย ชาม สังคโลก และอื่น ๆ โดยเดินเรือทางทะเลอันดามัน เขาสูจังหวัดนราธิวาส  
ผานแมนํ้าบางนราเขาคลองยะกัง เพื่อถายสินคา หลังจากน้ัน ไดเดินทางผานแมนํ้าบางนราตอนลางเขาสูบาน
กาแนะ หมูที่ 3 ในปจจุบัน และผานเขาคลองเล็กๆ พอเดินทางไปไดสักระยะหน่ึงปรากฏวาเปนคลองตัน      
คนที่อยูหัวเรือไดตะโกนบอกวา “กลัว” เปนภาษามาเลย ซึ่งหมายความวา ออก ตอมาไดเพี้ยนมาเปน            
กลูวอหรือกะลุวอ ในปจจุบันน้ี 
  องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ  เดิมเปนสภาตําบลกะลุวอ  ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  ไดประกาศจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่               
23  กุมภาพันธ  2540   

ตําบลกะลุวอเปนหน่ึงในเจ็ดตําบลของอําเภอเมืองนราธิวาส  ต้ังอยูทางทิศใตของอําเภอเมือง
นราธิวาส หางจากที่วาการอําเภอเมืองนราธิวาส  ประมาณ 15  กิโลเมตร องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
ต้ังอยูที่ เลขที่ 4/6 หมูที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ  ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

อาณาเขตพื้นที่  75  ตารางกิโลเมตร  หรือ  46,597 ไร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง  ดังน้ี 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ   ตําบลกะลวุอเหนือ   อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศใต  ติดตอกับ   ตําบลมะรือโบออก   อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลไพรวัน   อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ     ตําบลลําภูและตําบลบางปอ  อําเภอเมืองนราธิวาส 
      จังหวัดนราธิวาส 
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แผนทีต่ั้งและอาณาเขตตําบลกะลุวอ 
 

 
 

ตําบลกะลุวอเหนือ

ตําบลกะลุวอเหนือ

อําเภอเจาะไอร้อง

บ้านบาโย

บ้านเขานาคา

วัดเขานาคา

เขานาคาบ้านจาเราะสโต

บ้านโคกโบ

บ้านเขากําป��น

บ้านบายะ

บ้านกาโมแร

บ้านกะลุวอ

บ้านกาโคกยาง

บ้านรอตันบาตูมัสยิดนูรุลอิสลาม

บ้านใหม่

วัดกําแพง

โรงเรียนวัดกําแพง

บ้านยางแดง

โรงเรียนบ้านยาบี

บ้านยาบี

เขายางแดง

โรงเรียนบ้านไร่พญา

บ้านกําปงตาโกะ

มัสยิดมุสดาการ

โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ

บ้านกูแบสาลอ

มัสยิดบ้านกูแบสาลอ

โรงเรียนบ้านโคกศิลา

มัสยิดดารุลอิสลาม

บ้านกาแนะ มัสยิดดาริลคอยรียะห์

เขาสํานัก

บ้านโคกซอแด

บ้านโคกซอแด

บ้านโคกศิลา

ไปอําเภอตากใบ

แผนที�ตําบลกะลุวอ
มาตราส่วน                                                       1 :50,000

โรงเรียน

บ้านโคกศิลา

สัญลักษณ์

วัด/สํานักสงค์

มัสยิด

ภูเขา

สะพาน

โรงเรียนบ้านกาแนะ

อ่างเก็บน�ํา

ประปาหมู่บ้าน

แนวแบ่งเขตหมู่บ้าน

หม่ที� 4

บ้านกูแบสาลอ

หม่ที� 6

บ้านโคกศิลา

หม่ที� 8

บ้านกาโมแร

หม่ที� 5
บ้านจาเราะสโต

หม่ที� 3

บ้านกาแนะ

หม่ที� 2

บ้านกําแพง

หม่ที� 1

บ้านยาบี

หม่ที� 7

บ้านรอตันบาตู

บ่อบาดาล
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  

มีสภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาและปาไม (ปาพรุเสม็ด) เปนสวนใหญ มีที่ราบลุมทุงนา  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะอากาศเปนแบมรสุมเขตรอนมี 2 ฤดู คือ 
   1. ฤดูรอน อยูระหวางเดือนกมุภาพันธ  - เดือนเมษายน 
   2. ฤดูฝน  อยูระหวางเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคมของปถัดไป 

1.4  ลักษณะของดิน 
ดินมีลักษณะเปนดินทราย ดินปาพรุมีนํ้าทวมขังและเปรี้ยวฝาด  

1.5   ลักษณะของแหลงนํ้าประกอบดวย 
   -หวย/ลําธาร/หนอง/บงึ    2   แหง  
   -คลอง      2   แหง     
   -อางเก็บนํ้า     2   แหง    
   -คลองชลประทาน     1   แหง 
   -บอบาดาลสาธารณะ    1   แหง    
   -ประปาหมูบาน              8   แหง 

-แหลงนํ้าธรรมชาติ          1   แหง 

1.6  ลักษณะของไมและปาไม 
พื้นที่ของตําบลกะลุวออุดมไปดวยไมมีคา เชน แดงวานไกแดง ขาหลวงหลังลาย หวาย   

ดาหลา  วนิลา  ปาลมบงัสรูย  และหมาก 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

จํานวนหมูบานที่อยูในเขตปกครองขององคการบรหิารสวนตําบลกะลุวอ                            
จํานวน   8  หมูบาน   ไดแก 

หมูบาน ชื่อผูนําหมูบาน ตําแหนง 
หมูที่ 1 บานยาบ ี นายอับดุลตอเละ  ยูนุ ผูใหญบาน หมูที่ 1  
หมูที่ 2 บานกําแพง นายจีรพันธ  สกลุจี ๋ ผูใหญบาน หมูที่ 2 
หมูที่ 3 บานกาแนะ นายกูอารมัน  ตูแวดอเลาะ ผูใหญบาน หมูที่ 3 
หมูที่ 4 บานกูแบสาลอ นายรอสาลี  หะยีเปาะแต ผูใหญบาน หมูที่ 4  
หมูที่ 5 บานจาเราะสะโต นายวีรยุทธ  เจะปอ ผูใหญบาน หมูที่ 5 
หมูที่ 6 บานโคกศิลา นายการียา  ป ผูใหญบาน หมูที่ 6 
หมูที่ 7 บานรอตันบาตู นายมาหามัดอัดนัน  เจะอีซอ กํานันตําบลกะลุวอ 
หมูที่ 8 บานกาโมแร นายมหามาตรรอยาลี  สะอะ ผูใหญบาน หมูที่ 8  
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2.2  การเลือกต้ัง 
  องคการบรหิารสวนตําบลกะลุวอมีการแบงเขตการเลือกต้ังออกเปน 8 เขตเลือกต้ัง 
 -เขตเลือกต้ังที่  1 หมูที่  1  บานยาบี     
 -เขตเลือกต้ังที่  2 หมูที่  2  บานกําแพง   
 -เขตเลือกต้ังที่  3 หมูที่  3  บานกาแนะ   
 -เขตเลือกต้ังที่  4 หมูที่  4  บานกูแบสาลอ  
 -เขตเลือกต้ังที่  5 หมูที่  5  บานจาเราะสะโต  
 -เขตเลือกต้ังที่  6 หมูที่  6  บานโคกศิลา  
 -เขตเลือกต้ังที่  7 หมูที่  7  บานรอตันบาตู 
 -เขตเลือกต้ังที่  8 หมูที่  8  บานกาโมแร 

 รายละเอียดนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ประกอบดวย 
  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 
  1.  นายรอมือลี       หะยีและ        นายกองคการบริหารสวนตําบล 

2.  นายสุใฮมิน       เจะดาโอะ        รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
3.  นายมูหามะอาสมี    เจะเตะ         รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
4.  นายฮานาฟ    อาแว         เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบล 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 
  1.  นายแดง                ยะทัง   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล 

2.  นายเจะดาโอะ         สูยะ   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1 
3.  นายพงศกร  มะสิกะ   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 
4.  นายมูหามะอานูวา    ตะโละดิง  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 
5.  นายสาเหะดรุส       ตวันเยะ   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 
6.  นายอภิสิทธ์ิ            มามะ   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 
7.  นายมะหารง           กาเจ   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 
8.  นายมนาเซร  มูซอ    สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 
9. นายมะดารี            เจะมะ   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 
10. นายอับดุลยาเลย    ยูโซะ   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7 
11. นายอับดุลดอเละ     ยูนุ   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7 

  12. นายมะตาเย็ง         หะยีอาแว  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8  
13. นายมามะยูก ิ ยา   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8  

3. ประชากร 
3.1  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

จํานวนประชากรในตําบลกะลวุอ  ประชากรทั้งสิ้น  11,503  คน แยกเปนชาย 6,214  คน  
หญิง 5,289  คน  จํานวน  3,446  ครัวเรือน  (ขอมูล ณ เดือนเมษายน  2562) 
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หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวนคน(ชาย) จํานวนคน(หญิง) จํานวนคนรวมท้ังสิ้น จํานวนครัวเรือน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

บานยาบี 
บานกําแพง 
บานกาแนะ 
บานกูแบสาลอ 
บานจาเราะสะโต 
บานโคกศิลา 
บานรอตันบาตู 
บานกาโมแร 

843 
354 
453 

2,036 
677 
685 
802 
364 

932 
352 
522 
781 
716 
691 
913 
382 

1,775 
706 
975 

2,817 
1,393 
1,376 
1,715 
746 

383 
230 
217 

1,341 
380 
338 
414 
143 

รวมท้ังสิ้น 6,214 5,289 11,503 3,446 
ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย  121  คน/ตร.กม.  โดยนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 90% และ

นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ 10 % 

3.2  ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

แยกตามชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม 
อายุตํ่ากวา18 ป 1,639 1,590 3,229 
อายุ 18-40 ป 3,213 2,001 5,214 
อายุ 41-60 ป 969 1,156 2,125 
อายุมากกวา 60ป 393 542 935 

รวม 6,214  คน 5,289  คน ท้ังสิ้น  11,503  คน 
 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา     
  - โรงเรียนประถมศึกษา   6    แหง 
   1. โรงเรียนบานยาบี    หมูที่  1 
   2. โรงเรียนบานกาํแพง    หมูที่  2 
   3. โรงเรียนบานกาแนะ    หมูที่  3 
   4. โรงเรียนบานกแูบสาลอ  หมูที่  4 
   5. โรงเรียนบานโคกศิลา   หมูที่  6 
   6. โรงเรียนบานไรพญา    หมูที่  7 (ขยายโอกาส) 
  - โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 1  แหง  คือ  โรงเรียนอัลซูลามียะหอัลยาตูดีนียะห 
(บานยาบี) 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  2   แหง 
   -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกูแบสาลอ       หมูที่  4 
   -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรอตันบาตู       หมูที่  7 
  - ศูนยอบรมจริยธรรมประจําหมูบาน (โรงเรียนตาดีกา)     10   แหง 
   -โรงเรียนตาดีกาบานยาบี   หมูที่  1 
   -โรงเรียนตาดีกานูรูลเตาเฟก    หมูที่  1  
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   -โรงเรียนตาดีกานูรูลอามีน  หมูที่  3 
   -โรงเรียนตาดีกาดารุลคอยรียะห           หมูที่  3 
   -โรงเรียนตาดีการอฏฏอตุลดีนียะห  หมูที่  4 
   -โรงเรียนตาดีกามุสตากาเร็ม  หมูที่  5 
   -โรงเรียนตาดีกาดารุลสลาม  หมูที่  6 
   -โรงเรียนตาดีกาปอเนาะโคกศิลา  หมูที่  6 
   -โรงเรียนตาดีกานูรุดดีน   หมูที่  7 
   -โรงเรียนตาดีกาดารุลเราะหมาน  หมูที่  8 

- โครงการพระราชดําร ิ 8  โครงการ  คือ  
   1. โครงการอางเก็บนํ้าใกลบาน 
   2. โครงการศิลปะชีพจักสานยานลิเภา 
   3. โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ม.4 บานกูแบสาลอ 
   4. โรงเรียนบานโคกศิลา(โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ) 
   5. โครงการสวนพฤกษศาสตรจังหวัดชายแดนภาคใต 

6. ศูนยหมอนไหมเฉลมิพระเกียรตินราธิวาส  
   7. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ(โคกปาฆาบือซา) 
   8. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ หมูที่ 7 บานรอตันบาตู 

4.2  สาธารณสขุ  
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน    2   แหง 

   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกะลุวอ ต้ังอยูหมูที่ 7 บานรอตันบาตู  
   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคกศิลา ต้ังอยูหมูที ่6 บานโคกศิลา 

4.3  หนวยความมั่นคงในพ้ืนท่ี  
 -กรมทหารราบที่ 151 คายกัลยานิวัฒนา 
 -ชุดรักษาความปลอดภัยประจําตําบล ( ชกต. ตําบลกะลุวอ ) 

4.4  การสังคมสงเคราะห 
ขอมูลเบ้ียยังชีพ   -ผูสูงอายุ จํานวน        860 คน   

     -ผูพิการ  จํานวน         308 คน 
     -ผูปวยโรคเอดส จํานวน           - คน  
  หมายเหตุ ที่มา : กองสวัสดิการและสังคม องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ พฤษภาคม 
2562 

5.  ระบบบรกิารพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนสง 
  - ถนนสายหลักมี  2  สาย  คือ 
   1.  ถนนสายบานคาย-ศาลาใหม  2.  ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ 
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  - ถนนสายรองมี  4  หลัก  คือ 
   1. ถนนกําแพง – ยาบี   2. ถนนจาเราะสะโต – สะปอม 

3. ถนนจาเราะสะโต – โคกสยา  4. ถนนกูแบสาลอ – สะปอม  

  5.2  การไฟฟา 
  มีระบบไฟฟาครบทุกครัวเรือน  จํานวน  3,446  ครัวเรือน 

5.3  การประปา 
ระบบประปาหมูบาน  จํานวน   6   แหง   คือ 

     หมูที่  1  บานยาบี  (ใชการไมได) 
หมูที่  2  บานกําแพง 
หมูที่  4  บานกูแบสาลอ  

    หมูที่  5  บานจาเราะสะโต                            
หมูที่  6  บานโคกศิลา   
หมูที่  7  บานรอตันบาตู 

 5.4  โทรศัพท 
  ปจจุบันทุกครัวเรือนมีโทรศัพทเคลื่อนที่ใชเปนสวนใหญ 

5.5  ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 
  ที่ทําการไปรษณียที่ใกลที่สุด ไดแก ไปรษณียนราธิวาส  ต้ังอยู ตําบลบางนาค  อําเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส  หางจากตําบลกะลุวอ  ประมาณ  15  กิโลเมตร 

6.  ระบบเศรษฐกิจ  
6.1  การเกษตร  อาชีพทางการเกษตร -ทํานา 

-ทําสวน 
-ปลูกพืชผัก พืชไร 

 พ้ืนท่ีทํานาปท้ังหมด  1,982 ไร   

 เน้ือท่ีนา(จริง)     161  ไร 

 เน้ือท่ีนาราง    1,821    ไร 

 ไมผล 
เน้ือที่ปลูกไมผล  ทั้งหมด     569      ไร 

  ลองกอง           173      ไร 
   มังคุด  143      ไร 
   เงาะ        60      ไร 
  สละ        41      ไร 
  ทุเรียน    32      ไร 
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   ไมผลอื่นๆ  120     ไร 

 ไมผลยืนตน 
เน้ือที่ปลูกไมยืนตน  ทั้งหมด   10,881   ไร 

  ยางพารา           9,907    ไร 
  มะพราว           257    ไร 
  ปาลมนํ้ามัน          400    ไร 
   ไมยืนตนอื่นๆ              317    ไร 

 เน้ือท่ีปลูกพืชไร  ทั้งหมด           84    ไร 

 เน้ือท่ีปลูกพืชผัก  ทั้งหมด        342    ไร 

 เน้ือท่ีอ่ืน ๆ                   370    ไร 

 ขอมูลแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรสําหรับเกษตรกร 

ลําดบั
ที่ 

ชื่อหมูบาน 
 จํานวน 
เกษตรกร 

(ราย)  

 น้ําฝนอยางเดียว   แหลงน้ําธรรมชาต ิ  สระน้ําในไรนา   น้ําชลประทาน   น้ําบาดาล  

เกษตรกร 
(ราย) 

รอยละ เกษตรกร 
(ราย) 

รอยละ เกษตรกร 
(ราย) 

รอยละ เกษตรกร 
(ราย) 

รอยละ เกษตรกร 
(ราย) 

รอยละ 

1. ยาบี 815 735 
   

90.18  0        -    40 
     

4.91  7 
     

0.86  40 
     

4.91  

2. กําแพง 793 692 
   

87.26  0        -    70 
     

8.83  0        -    31 
     

3.91  

3. กาแนะ 753 660 
   

87.65  0        -    60 
     

7.97  0        -    33 
     

4.38  

4. กูแบสาลอ 1014 933 
   

92.01  0        -    40 
     

3.94  0        -    41 
     

4.04  

5. จาเราะสโต 826 701 
   

84.87  45 
     

5.45  50 
     

6.05  0        -    30 
     

3.63  

6. โคกศิลา 939 829 
   

88.29  0        -    70 
     

7.45  0        -    40 
     

4.26  

7. รอตันบาตู 757 676 
   

89.30  0        -    40 
     

5.28  21 
     

2.77  20 
     

2.64  

8. กาโมแร 227 181 
   

79.74  0        -    23 
   

10.13  0        -    23 
   

10.13  

รวม 8 หมูบาน 6,124 5,407 
   

88.29  45 
     

0.73  393 
     

6.42  28 
     

0.46  258 
     

4.21  

หมายเหตุ  :  ที่มาสํานักงานเกษตรอําเภอเมอืงนราธิวาส 

 

6.2  การปศุสัตว 
  ตําบลกะลุวอ มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงโค แพะและเปด ในทุกหมูบานของตําบล                
กะลุวอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
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6.3  การทองเท่ียว 
  -อางเก็บนํ้าใกลบาน หมูที่ 1 บานยาบี 

 -สวนพฤกษศาสตรจังหวัดชายแดนภาคใต   หมูที่ 5 บานจาเราะสะโต 
  -หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ หมูที่ 7 บานรอตันบาตู 

6.5 การพาณิชยและกลุมอาชีพ   ตําบลกะลุวอ มีศักยภาพของชุมชนและพื้นที่โดยการรวมกลุมของ
ประชาชนแยกเปน  1.ศูนยกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุตําบลกะลุวอ จํานวน 1 กลม 

2. กลุมออมทรัพยหมูบานกําแพง จํานวน 1 กลุม 
3.กลุมสตรีหรือกลุมอาชีพ มี 8 กลุม 

31. กลุมกะหรี่ปปหมูที่ 1 
3.2 กลุมไขเค็มสมุนไพร หมูที่ 2 
3.3 กลุมจักสานใบลาน หมูที่ 8 
3.4 กลุมจักสานใบลานบานกําแพง 
3.5 กลุมถ่ัวค่ัวสมุนไพรหมูที่ 3 
3.6 กลุมทําขนมหวานอาเกาะ หมูที่ 7 
3.7 กลุมปลกูผักและแตงโมหมูที่ 6 
3.8 กลุมทอผา หมูที่ 5 
3.9 กลุมกระจูดหมูที่ 5 
3.11 กลุมกระจูดหมูที่ 1 

4.กองทุนหมูบาน (เบี้ยลาน) บานกําแพง จํานวน 1 หมู 
5.กองทุนชาปนกิจ หรือ ซาแระกะห จํานวน 8 หมูบาน  

6.3  แรงงาน  
อาชีพ รอยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนยางพารา ทํานาขาวและปลูกไมผล  

รอยละ  20 ประกอบอาชีพ รับจางในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และใกลเคียงและประเทศ
มาเลเซีย รอยละ  7  ประกอบอาชีพคาขาย รอยละ  3 ประกอบอาชีพรับราชการและอื่น ๆ 
 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
     ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  โดยมีขอมูลศาสนสถาน ดังน้ี 

- มัสยิด  จํานวน 10  แหง  ไดแก    
1. มัสยิดบานยาบี  ต้ังอยูหมูที่  1  บานยาบี 
2. มัสยิดนูรูลเตาเฟก    ต้ังอยูหมูที่  1  บานยาบี(บาโงแคและ) 

    3.  มัสยิดกาแนะ   ต้ังอยูหมูที่  3  บานกาแนะ 
    4.  มัสยิดดาริลคอยรียะห  ต้ังอยูหมูที่  3   บานกาแนะ 
    5.  มัสยิดดารุสนาอีม  ต้ังอยูหมูที่  4  บานกูแบสาลอ 
    6.  มัสยิดมุสตากาเร็ม  ต้ังอยูหมูที่  5  บานจาเราะสะโต 
    7.  มัสยิดดารุลสลาม  ต้ังอยูหมูที่  6  บานโคกศิลา 
    8.  มัสยิดปอเนาะโคกศิลา ต้ังอยูหมูที่  6  บานโคกศิลา 
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    9.  มัสยิดนูรูลอิสลาม  ต้ังอยูหมูที่  7  บารอตันบาตู 
    10. มัสยิดอัลเราะหมาน  ต้ังอยูหมูที่  8  บานกาโมแร 
 

ชื่อมัสยิด ท่ีต้ัง รายชื่อผูนําศาสนา 
1.มัสยิดบานยาบี 
   ตาดีกาบานยาบี 
 

หมูที่  1  บานยาบี อีหมาม   นายเจะอารง       เจะเละ 
คอเต็บ    นายอับดุลมาเซร      โซะเลาะ 
บิหลั่น     นายฮารง     อาแว 

2.มัสยิดนูรูลเตาเฟก   
   ตาดีกานูรูลเตาเฟก   

หมูที่  1  บานยาบี 
            (บาโงแคและ) 

อีหมาม    นายยา            มามะ 
คอเต็บ    นายแวซอและ    ดอเลาะ 
บิหลั่น     นายอับดุลเลาะ   สาแม 

3.มัสยิดกือแนะ 
   ตาดีกานูรูลอามีน 

หมูที่  3  บานกาแนะ อีหมาม   นายสือมาแอ      ดอเลาะ 
คอเต็บ   นายซอแหละ      เจะหม ิ
บิหลั่น    นายการียา         เวาะเจ 

4.มัสยิดดาริลคอยรียะห 
   ตาดีกาดารุลคอยรียะห 

  หมูที่  3  บานกาแนะ 
              (บาโย) 

อีหมาม  นายสักรี            เจะแว 
คอเต็บ   นายซุลกิฟลี        บูกุ 
บิหลั่น   นายมาหามะรูดี    เซะ 

5.มัสยิดดารุสนาอิม 
   ตาดีการอฏฏอตุล 
   ดีนียะห 

หมูที่  4  บานกูแบสาลอ อีหมาม  นายมาหะมะรอแปอิง  หะยีอาแว 
คอเต็บ   นายหมะ        เละดุวี 
บิหลั่น    นายมาฮาดี     มามะ 

6.มัสยิดมุสตากาเร็ม 
   ตาดีกามุสตากาเร็ม 

หมูที่  5  บานจาเราะสะโต อีหมาม  นายอาหามะ   อีแต 
คอเต็บ  นายดือราแม    จิ 
บิหลั่น   นายมะยากี      สาเมาะ 

7.มัสยิดดารุลสลาม 
   ตาดีกาดารุลสลาม 
 

หมูที่  6  บานโคกศิลา อีหมาม  นายอาแว       เล็งฮะ 
คอเต็บ  นายแวดอแม    แวฮามะ 
บิหลั่น   นายมะยูกี       ยูโซะ 

8.มัสยิดปอเนาะโคกศิลา 
   ตาดีกาปอเนาะโคกศิลา 

หมูที่  6  บานโคกศิลา อีหมาม  นายขาเดร      เจะนะ 
คอเต็บ  นายวีซานาวี    เจะและ 
บิหลั่น   นายมะกะตา   กามา 

9.มัสยิดนูรูลอิสลาม 
   ตาดีกานูรุดดีน 

หมูที่  7  บารอตันบาตู อีหมาม  นายนาวีย       อาแว 
คอเต็บ   นายกอเละ     เจะอีซอ 
บิหลั่น    นายสักรี        หะยีและ 

10.มัสยิดอัลเราะหมาน 
     ตาดีกาดารุลเราะหมาน 

หมูที่  8  บานกาโมแร อีหมาม   นายดือราแม      สะอะ 
คอเต็บ   นายมะรอเซะ     หาโละ 
บิหลั่น    นายอับดุลอาซิ    เจะเกาะอูเซ็ง 

- วัด  จํานวน  2  แหง  ไดแก   
- วัดกําแพง       ต้ังอยูหมูที่  2  บานกําแพง 
- วัดเขานาคา   ต้ังอยูหมูที่  5  บานจาเราะสะโต 
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วัด/สํานักสงฆ ท่ีต้ัง รายชื่อผูนําศาสนา 
1.วัดกําแพง       
 

หมูที่ 2  พระครูไพโรจนธรรมานุกูล 
เจาอาวาสวัดกําแพง 

2.วัดเขานาคา   
 

หมูที่ 5 พระครูพิพัฒนบุญเขต 
เจาอาวาสวัดขานาคา 

7.2  ประเพณีและงานประจําป 

❖ งานประเพณีทางศาสนาอิสลามของตําบลกะลุวอ  ไดแก 
-ประเพณีการจัดทําสุนัต  
-ประเพณีงานวันเมาลิด 

   -ประเพณีงานวันอาซูรอ   
   -ประเพณีวันรอมฏอน (การถือศีลอด)  

❖ งานประเพณีทางศาสนาพุทธของตําบลกะลุวอ  ไดแก 
 -ประเพณีลากพระ 
 -ประเพณีลาซัง 
 -ประเพณีเดือนสิบ 
 -ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 
 -ประเพณีวันลอยกระทง 
 -ประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 

      - ประเพณีสงกรานต                     
7.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน  

  -ภูมิปญญาทองถ่ิน ประกอบดวย  
-ดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 
-ดานการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบาน(ดีเกฮลูู) 
-ดานการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบาน(ซลีะ) 
-ดานการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบาน(วาว) 

7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
   -ผลิตภัณฑกระจูด 
   -กลุมจัดทํากระเปาผา 
   -กลุมเซรามิก 
   -กลุมทําขนมอาเกาะ 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  นํ้า ในพื้นที่ติดกับแมนํ้าบางนรา 
 8.2  ปาไม  ในพื้นที่ติดปาสงวนแหงชาติปาเขาสํานัก  

8.3  ภูเขา ในพื้นที่มีภูเขาลอมรอบหมูที่  3,4,5,7.8 
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สวนท่ี 3 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
“ตําบลนาอยู  เศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนเขมแข็ง  แหลงทองเที่ยวประทบัใจ  เทคโนโลยีทันสมัย  

รมเย็นใตพระบารม”ี 

พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปการ สาธารณูปโภค ใหเขาถึงทุกหมูบานอยางทั่วถึง                           
2. สงเสรมิสนับสนุน  เศรษฐกิจ  และการทองเที่ยว                    
3. สงเสรมิและพัฒนาอาชีพ  การสรางงานในชุมชน                        
4. สงเสรมิ  สนับสนุนการจัดการศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม        
5. สงเสรมิสนับสนุนอนุรกัษฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 6. สงเสรมิพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต   
7. ปองกันฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
8. บริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล   
9. สงเสรมิ  สนับสนุนงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็ง  ชุมชนและ   
   การรักษาความสงบเรียบรอย 

เปาประสงค 
1. ระบบการคมนาคมขนสง มปีระสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน รวมทั้งสาธารณูปการ ใหความเพียงพอตอ 
    ความตองการของประชาชน 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต งานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชน การศึกษา กีฬา  นันทนาการ    
    ยาเสพติดและสาธารณสุข 
3. ชุมชนเขมแข็ง ผูนํามีสวนรวม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4. ชุมชนพัฒนาตนเอง  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบพอเพียง เดินตามแนวพระราชดําร ิ
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษา ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษและ  
    ฟนฟู 
6. การอนุรกัษขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ประชาชนมีสวนรวม 
7. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.มปีระสทิธิภาพ สงเสรมิกระบวนการมสีวนรวมนํา        
   หลักธรรมมาภิบาล มาปรบัใชในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ประกอบดวย  5  กลยุทธ 

  ๑.๑ กอสราง บุกเบิก ปรบัปรุง บํารุงรกัษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน             
                           ระบบระบายนํ้า 
  ๑.๒ กอสรางปรับปรงุแหลงนํ้าอปุโภค  บริโภค 
  ๑.๓ จัดทําผงัเมืองรวมจงัหวัด ผังเมืองและผังตําบล  
  ๑.๔ พัฒนาและปรบัปรุงระบบจราจร 
  ๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  ประกอบดวย  7  กลยุทธ 
๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบย่ังยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทาสงัคม   
๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมี  
      สวนรวมในการจัดการศึกษา 
๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพฒันาดานการสาธารณสุข 
2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม 
      อาเซียน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ประกอบดวย  4  กลยุทธ 
  ๓.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  
                           ระบอบประชาธิปไตย 
  ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการ  
                           รักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
  ๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรกัษาความสงบเรียบรอยใน    
                           ทองถ่ิน 
  ๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแกปญหาความ  
                           มั่นคง 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  
ประกอบดวย  5  กลยุทธ 

๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ิน และเมอืงชายแดน เพื่อรองรบัประชาคม 
      อาเซียน 
๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถ่ิน 
๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลกัเศรษฐกจิพอเพียง 
๔.๔ พัฒนาสงเสรมิการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําร ิ
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ประกอบดวย  5  กลยุทธ 

๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๒ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ  
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
๕.๓ ปรับปรงุภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิง่ปฏิกลูตลอดจนระบบบําบดันํ้าเสีย 
๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

 
 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  ประกอบดวย  

5  กลยุทธ 
๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน และปูชนียบุคคล 
๖.๓ เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถ่ิน 
๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน   

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ประกอบดวย  6  กลยุทธ 
๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรงุจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรงุระบบบรหิารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรงุและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาสงเสรมิระบบการประชาสมัพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร  
      เพื่อรองรบัประชาคมอาเซียน 

 
 
 

 
 
 



28 
 

สวนท่ี 4 

ผลการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอไดดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าสายโตะวาลี  หมูท่ี 8                888,000  บาท 

 2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายมะดกูู-สีเลน              870,000  บาท 
 3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานบาโย-มัสยิดบาโย         630,000  บาท 
 4. โครงการกอสรางถนน คสล.สายเขาสาํนัก หมูท่ี 5                    2,785,000  บาท 

6. โครงการขยายเขตไฟฟาสํานักงานองคการบริหารสวนตาํบลกะลุวอ              347,217  บาท 

รวม   6   โครงการ  งบประมาณท้ังส้ิน   5,520,217 บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

1. โครงการอาหารกลางวัน                          3,584,700  บาท 
2. โครงการอาหารเสริมนม                         1,699,395.48  บาท 
3. โครงการคาจัดการเรียนการสอน(คาวัสดุการศึกษา)                132,600  บาท 
4. โครงการงานวันเด็ก         150,000  บาท 
5. โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ                 149,996  บาท 
6. โครงการสายสัมพันธวันปดภาคเรียน           5,050  บาท 
    ( สายสัมพันธนักเรียน ผูปกครอง และครู )    
7. โครงการพานองทองฝนสานสัมพันธครอบครัว        10,000  บาท 
8. โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอาย ุ      281,171  บาท 
9.สนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดแกผูสงูอาย ุ             6,772,200  บาท 
10. สนับสนุนการทางสงัคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ            2,938,400  บาท 
11. โครงการกีฬานักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                             19,850  บาท 
      ( แขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )   
12. โครงการแขงขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน               351,420  บาท 
      ( จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิ )     
13. โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส                            14,410  บาท 
14. โครงการฝกอบรมเชงิปฏบิัติการการพัฒนาผลติภัณฑกระจูด                293,290  บาท 
15. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา       16,684  บาท 
16. โครงการฝกอบรมชางเฟอรนิเจอร         67,055  บาท 
17. โครงการสงเสริมการเรียนการสอนอานอัลกรุอาน                180,000  บาท 
18. โครงการจัดการศึกษาสาํหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                  92,660  บาท 
19. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชงิสญัลักษณของความเปนชาต ิ                          20,000  บาท 
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20.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV                              30,000  บาท 

รวม   20   โครงการ  งบประมาณท้ังส้ิน   16,808,881.48  บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 - ไมมี  -  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
1. โครงการสงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง            179,725  บาท 
2. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค หมูท่ี  7      204,000  บาท 

รวม   2   โครงการ  งบประมาณท้ังส้ิน   383,725   บาท 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
1. โครงการเตรียมการรับเสด็จ            26,364  บาท 
2. โครงการรณรงคเก่ียวกับการจัดการขยะ                          57,280  บาท 

รวม   2   โครงการ  งบประมาณท้ังส้ิน   83,644   บาท 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.โครงการใหความรูและพัฒนาทักษะแกเด็กและเยาวชน ประชาชน        39,980  บาท                       
   ( โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาทักษะดานกีฬา )    

 2.โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก เยาวชน                150,000  บาท                       
3.โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนประเพณีสงกรานต                 16,600  บาท 
4.โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนประเพณีสารทเดือนสิบ        7,502  บาท 
5.โครงการประเพณีวันลอยกระทง                    23,100  บาท 
6.โครงการรอมฎอนสัมพันธ        119,970  บาท 
7.โครงการสงเสริมกิจกรรมเขาพรรษา         19,845  บาท 
8.โครงการสงเสริมและสนับสนุนประเพณีลากพระหรือชักพระ                 10,000  บาท 

รวม   8   โครงการ  งบประมาณท้ังส้ิน   386,997   บาท 
 
ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  

1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร               48,200  บาท 
2.โครงการศึกษาดูงาน         308,900  บาท 
3.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษ ี          7,872  บาท 
4.โครงการศูนยปฏบิัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน       30,000  บาท 
   ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
   ประจําปงบประมาณ  พ..ศ. 2562    
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 5. โครงการปรับปรุงอาคารสาํนักงาน (ตดิตัง้หองกระจกบริเวณหนากองชาง)             111,000  บาท 
6. โครงการกอสรางหองนํ้าผูรับบริการ/ผูพิการ                598,000  บาท 

รวม   6   โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น   1,103,972   บาท 

รวมทั้งสิ้น   44    โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  24,287,436.48  บาท 
 

ครุภณัฑ 

สํานักปลัด 

1. เกาอี้สํานักงาน          3,000  บาท 

2. เกาอี้สําหรบัผูมาติดตอราชการ          3,900 บาท 

3. เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน       92,000  บาท 

4. เครื่องวัดความดันโลหิต         2,300  บาท 

5. เครื่องวัดปริมาณออกซเิจนในเลือด         1,750 บาท 

6. รถเข็นผูปวยปรบัน่ัง-นอนได        35,000 บาท 

7. จัดซื้อเครื่องตัดหญา จํานวน 3 เครื่อง       31,000 บาท 

8. สายสงนํ้าดับเพลิงชนิดผาใบ ขนาด 1.5 น้ิว      63,500 บาท 

9. สายสงนํ้าดับเพลิงชนิดผาใบ ขนาด 2.5 น้ิว      68,500 บาท 

10. คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังานประมวลผล         41,800 บาท 

11. เครื่องพิมพ Multifuntion ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ส ี    16,900 บาท 

กองคลัง 

1.เกาอีส้ําหรับผูมาติดตอราชการ          1,950 บาท 

2.ตูเก็บเอกสารประตู 2 บาน          3,800 บาท 

3.คอมพิวเตอรสําหรบังานประมวลผล แบบที่ 2      59,800 บาท 

4.เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา       15,600 บาท 

      หรือ Net work แบบที่ 1 

5.เครื่องสํารองไฟฟา        5,000  บาท 
กองการศึกษา 
1.เกาอีส้ํานักงาน           7,200  บาท 
2.โตะทํางาน           5,500  บาท 
คอมพิวเตอร(โนตบุก)สําหรับงานประมวลผล     20,900  บาท 
3.เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี แบบ Net work              19,800  บาท 
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กองสวัดิการและสังคมฯ 

1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 2               29,900  บาท  

กองชาง 

1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 12,000 บีทียู                                      17,000  บาท  

2.ติดต้ังระบบสื่อไรสาย                     1,893,000  บาท 

3.คอมพิวเตอรสําหรบังานประมวลผล แบบที่ 2      29,900 บาท 

รวม  23  ครุภัณฑ   งบประมาณ  2,469,000  บาท 
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ อบต.กะลุวอ (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ลําดับ 
ที ่

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จาํนวนโครงการ

ทั้งหมด 
จาํนวนโครงการ 
ที่ไดดําเนินการ 

คิดเปน 
รอยละ 

จาํนวนโครงการ 
ที่ไมไดดําเนินการ 

คิดเปน 
รอยละ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 76 6 7.89% 70 92.11% 
2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 35 20 57.14% 15 42.86% 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ

การรักษาความสงบเรียบรอย 
10 0 0.00% 10 100% 

4. ดานการวางแผน การ สงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

11 2 18.18% 9 81.82% 

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    

7 2 28.57% 5 71.43% 

6. ดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

16 8 50% 8 50% 

7. ดานการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

14 6 42.86% 8 57.14% 

รวม 7 ยุทธศาสตรการพัฒนา 169 44 26.04% 125 73.96% 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป  2562 

ลําดับ 
ที ่

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จาํนวนโครงการ

ทั้งหมด 
จาํนวนโครงการ 
ที่ไดดําเนินการ 

คิดเปน 
รอยละ 

จาํนวนโครงการที่
ไมไดดําเนนิการ 

คิดเปน 
รอยละ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 3 3 100% 0 0.00% 

2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 46 20 43.48% 26 56.52% 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ

การรักษาความสงบเรียบรอย 
2 0 0.00% 2 100% 

4. ดานการวางแผน การ สงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

1 1 100% 0 0.00% 

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    

3 2 66.67% 1 33.33% 

6. ดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

10 8 80.00% 2 20.00% 

7. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

10 6 60.00% 4 40.00% 

รวม 7 ยุทธศาสตรการพัฒนา 75 40 53.33% 35 46.67% 
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ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ ประจําปงบประมาณ 2562 

ลําดับ
ที่ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงการตาม
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป 

จํานวน
โครงการที่ได
ดําเนินการ 

คิดเปน 
รอยละ 

จํานวนโครงการ 
ที่ไมได

ดําเนินการ 

คิดเปน
รอยละ 

โครงการ 
ตามแผนการ
ดําเนินงาน 

จํานวน
โครงการที ่

ไดดําเนินการ 

คิดเปน 
รอยละ 

จํานวนโครงการ
ที่ไมได

ดําเนินการ 

คิดเปน 
รอยละ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 76 6 7.89% 70 92.11% 3 3 100% 0 0.00% 

2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 35 20 57.14% 15 42.86% 46 20 43.48% 26 56.52% 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

10 0 0.00% 10 100% 2 0 0.00% 2 100% 

4. ดานการวางแผน การสงเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม  
และการทองเท่ียว 

11 2 18.18% 9 81.82% 1 1 100% 0 0.00% 

5. ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม 

7 2 28.57% 5 71.43% 3 2 66.67% 1 33.33% 

6. ดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

16 8 50% 8 50% 10 8 80.00% 2 20.00% 

7. ดานการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมภิบาล 

14 6 42.86% 8 57.14% 10 6 60.00% 4 40.00% 

รวม   7   ยุทธศาสตรการพัฒนา 169 44 26.04% 125 73.96% 75 40 53.33% 35 46.67% 

สรุปผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ  2562  (จากตารางดานบน) 
1.โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป    จํานวน  169  โครงการ   
2.โครงการตามแผนดําเนินงาน   จํานวน  75  โครงการ 



ประมาณการ รายจ่ายจริง + สูง
ป ี 2562 ป ี 2562 - ต ่า

รายจ่าย
1.รายจ่ายประจ่า
หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายการเมือง)
      ค่าตอบแทนนายกฯและรองนายกฯ 514,080.00       514,080.00        - -                  
      ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกฯและรองฯ 42,120.00         42,120.00           - -                  
      ค่าตอบแทนพิเศษนายกฯและรองนายกฯ 42,120.00         42,120.00           - -                  
      ค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ 86,400.00         86,400.00           - -                  
      ค่าตอบแทนสมาชิก อบต. 1,420,220.00    1,396,638.00      - 23,582.00        
                             รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมือง)    2,104,940.00   2,081,358.00     - 23,582.00       

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ่า)
งานบริหารทั วไป
      เงินเดือนพนักงาน 2,702,220.00    2,425,020.00      - 277,200.00     
      เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 377,400.00       342,157.00        - 35,243.00        
      เงินประจ าต าแหน่ง 186,000.00       186,000.00        - -                  
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 995,520.00       788,520.00        - 207,000.00     
      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 211,320.00       170,820.00        - 40,500.00        

4,472,460.00   3,912,517.00     - 559,943.00     

งานบริหารงานคลัง
      เงินเดือนพนักงาน 1,636,000.00    1,142,940.00      - 493,060.00     
      เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 206,520.00       146,520.00        - 60,000.00        
      เงินประจ าต าแหน่ง 60,000.00         42,000.00           - 18,000.00        
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 394,680.00       357,055.00        - 37,625.00        
      เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 134,160.00       122,084.00        - 12,076.00        

2,431,360.00   1,810,599.00    620,761.00     

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับการศึกษา
      เงินเดือนพนักงาน 738,720.00       722,040.00        - 16,680.00        
      เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 70,560.00         70,560.00           - -                  
      เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00         42,000.00           - -                  
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 255,768.00       228,120.00        - 27,648.00        
      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 83,625.00         73,800.00           - 9,825.00          

1,190,673.00   1,136,520.00     - 54,153.00       

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
      เงินเดือนพนักงาน 751,680.00       715,560.00        - 36,120.00        
      เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 90,000.00         90,000.00           - -                  
      เงินวิทยฐานะ 26,900.00         -                     - 26,900.00        
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800.00       84,600.00           - 28,200.00        
      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 54,000.00         40,500.00           - 13,500.00        

1,035,380.00   930,660.00        - 104,720.00     

บญัชีรายละเอียด แสดงผลการด่าเนินงาน
องค์การบริหารส่วนต่าบลกะลุวอ  ประจ่าปงีบประมาณ  2562

หมวด / ประเภท / รายละเอียด
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งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสังคมสงเคราะห์
      เงินเดือนพนักงาน 680,160.00       664,320.00        - 15,840.00        
      เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 69,960.00         69,960.00           - -                  
      เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00         42,000.00           - -                  
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 446,040.00       446,040.00        - -                  
      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 90,300.00         90,300.00           - -                  

1,328,460.00   1,312,620.00     - 15,840.00       

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน
      เงินเดือนพนักงาน 969,080.00       953,040.00        -
      เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 112,440.00       112,440.00        - -                  
      เงินประจ าต าแหน่ง 60,000.00         60,000.00           - -                  
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 538,200.00       538,200.00        - -                  
      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 142,560.00       142,560.00        - -                  

1,822,280.00   1,806,240.00     - 16,040.00       
รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ่า)    12,280,613.00 10,909,156.00   - 1,371,457.00  

หมวดค่าตอบแทน
งานบริหารทั วไป
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 337,050.00       270,750.00         - 66,300.00        
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,898.00         -                      - 24,898.00        
      ค่าเช่าบ้าน 210,177.00       210,177.00         - -                  
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,224.00         30,500.00           - 14,724.00        

617,349.00      511,427.00        - 105,922.00     

งานบริหารงานคลัง
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 307,400.00       304,260.00        - 3,140.00          
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000.00         -                     - 20,000.00        
      ค่าเช่าบ้าน 122,600.00       99,000.00           - 23,600.00        
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000.00         9,600.00             - 20,400.00        

480,000.00      412,860.00        - 67,140.00       

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับการศึกษา
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 152,030.00       151,970.00        - 60.00              
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.00           -                     - 5,000.00          
      ค่าเช่าบ้าน 66,600.00         66,600.00           - -                  
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,100.00         55,100.00           - -                  

278,730.00      273,670.00        - 5,060.00         

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 97,060.00         97,060.00           - -                  
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00         -                     - 10,000.00        
      ค่าเช่าบ้าน -                    -                     - -                  
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000.00         15,300.00           - 14,700.00        

137,060.00      112,360.00        - 24,700.00       

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน   
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 127,000.00       126,790.00        - 210.00            
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      ค่าเช่าบ้าน 84,000.00         82,000.00           - 2,000.00          
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                     - -                  
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 39,000.00         35,480.00           - 3,520.00          

250,000.00      244,270.00        - 5,730.00         

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 400,000.00       319,200.00        - 80,800.00        

400,000.00      319,200.00        - 80,800.00       
รวมค่าตอบแทน          2,163,139.00   1,873,787.00     - 289,352.00     

หมวดค่าใช้สอย
งานบริหารทั วไป
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
         - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 30,000.00         27,937.00           - 2,063.00          
         - ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 1,300,000.00    1,300,000.00      - -                  
         - ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย 313,599.00       313,599.00        - -                  
         - ค่าถ่ายเอกสาร 10,000.00         2,850.00             - 7,150.00          
         - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 20,000.00         17,146.36           - 2,853.64          
       รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000.00         4,150.00             - 15,850.00        
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะอื่น
         - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 400,000.00       363,729.00        - 36,271.00        
         - ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายก อบต.และสมาชิก อบต. -                    -                     -
         - ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 20,000.00         -                     - 20,000.00        
         - ค่าสินไหมทดแทน 42,000.00         -                     - 42,000.00        
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 329,000.00       308,439.20        - 20,560.80        

2,484,599.00   2,337,850.56     - 146,748.44     

งานบริหารงานคลัง
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
         - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00           -                     - 5,000.00          
         - ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 252,000.00       252,000.00        - -                  
         - ค่าถ่ายเอกสาร 6,000.00           -                     - 6,000.00          
         - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ -                    -                     - -                  
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะอื่น
         - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 150,000.00       42,188.00           - 107,812.00     
         - โครงการการด าเนินการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(E-Laas) -                    -                     - -                  
         - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 10,000.00         7,872.00             - 2,128.00          
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000.00         3,590.00             - 46,410.00        

473,000.00      305,650.00        - 167,350.00     

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะอื่น
        - โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในเขตต าบลกะลุวอ 30,000.00         -                     - 30,000.00        

30,000.00        -                    - 30,000.00       

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับการศึกษา
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
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         - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00         -                     - 10,000.00        
         - ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 336,000.00       326,674.00        - 9,326.00          
         - ค่าถ่ายเอกสาร 15,000.00         -                     - 15,000.00        
         - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 10,000.00         -                     - 10,000.00        
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะอื่น
         - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 127,000.00       45,860.00           - 81,140.00        
        - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม -                    -                     - -                  
      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 73,000.00         71,000.00           - 2,000.00          

571,000.00      443,534.00        - 127,466.00     
งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะอื่น
         - โครงการงานวันเด็ก 150,000.00       150,000.00        - -                  
         - โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) 132,600.00       132,600.00        - -                  
         - โครงการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 92,660.00         92,660.00           - -                  
         - โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ 20,000.00         20,000.00           - -                  
         - โครงการพาน้องท่องฝันสานสัมพันธ์ครอบครัว 15,140.00         10,000.00           - 5,140.00          
         - โครงการสายสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครองและครู 20,000.00         5,050.00             - 14,950.00        
         - โครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 411,600.00       369,700.00        - 41,900.00        

842,000.00      780,010.00        - 61,990.00       

งานศึกษาไม่ก่าหนดระดบั
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะอื่น
         - โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ 150,000.00       149,996.00        - 4.00                
         - โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านกีฬา 40,000.00         39,980.00           - 20.00              

190,000.00      189,976.00        - 24.00             

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื น
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะอื่น
         - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 22,700.00         -                     - 22,700.00        
         - โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 14,450.00         14,410.00           - 40.00              
         - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรรคพิษสุนัขบ้า 16,684.00         16,684.00           - -                  

53,834.00        31,094.00          - 22,740.00       

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสังคมสงเคราะห์
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
         - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ -                    
         - ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 84,000.00         84,000.00           - -                  
         - ค่าถ่ายเอกสาร 3,000.00           -                     - 3,000.00          
         - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ -                    -                     - -                  
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะอื่น
         - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(80,000.-) 36,840.00         31,740.00           - 5,100.00          
      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 11,216.00         1,609.00             - 9,607.00          

135,056.00      117,349.00        - 17,707.00       

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์
      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธิการ -                    -                     - -                  
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      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะอื่น
         - โครงการฝึกอบรมช่างเฟอร์นิเจอร์ 69,000.00         67,055.00           - 1,945.00          
         - โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 281,330.00       281,171.00        - 159.00            
         - โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนต าบลกะลุวอ -                    -                     - -                  

350,330.00      348,226.00        - 2,104.00         

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ -                    -                     - -                  
         - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00         -                     - 10,000.00        
         - ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 145,000.00       145,000.00        - -                  
         - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 35,000.00         34,300.00           - 700.00            
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะอื่น
         - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 11,000.00         10,500.00           - 500.00            
      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 152,783.00       145,690.00        - 7,093.00          

353,783.00      335,490.00        - 18,293.00       

งานบริหารงานทั วไปเกี ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะอื่น
         - โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี         10,000.00         -                     - 10,000.00        
        - โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี แผนด าเนินการ -                    -                     - -                  
        - โครงการเตรียมการรับเสด็จ 60,000.00         26,364.00           - 33,636.00        
        - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตกระจูด ประจ าปี 2562 304,070.00       293,290.00        - 10,780.00        
        - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 50,000.00         48,200.00           - 1,800.00          
        - โครงการรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะ 58,000.00         57,280.00           - 720.00            
        - โครงการศึกษาดูงาน 400,000.00       308,900.00        - 91,100.00        
        - โครงการอบรมเพื่อสร้างความปรองดองของคนในชุมชน/สังคม -                    -                     - -                  
        - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกต้ัง -                    -                     - -                  

882,070.00      734,034.00        - 148,036.00     

งานกีฬาและนันทนาการ
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะอื่น
        - โครงการแข็งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  20,000.00         19,850.00           - 150.00            
        - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 351,500.00       351,420.00        - 80.00              
        - โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ  10,000.00         -                     - 10,000.00        

381,500.00      371,270.00        - 10,230.00       

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ น
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะอื่น
         - โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ 20,000.00         16,600.00           - 3,400.00          
         - โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสารทเดือนสิบ 10,000.00         7,502.00             - 2,498.00          
         - โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น -                    -                     - -                  
         - โครงการประเพณีวันลอยกระทง 26,700.00         23,100.00           - 3,600.00          
         - โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 120,000.00       119,970.00        - 30.00              
         - โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกรุอาน 193,500.00       180,000.00        - 13,500.00        
         - โครงการส่งเสริมกรรมเข้าพรรษา 20,000.00         19,845.00           - 155.00            
         - โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีลากพระหรือชักพระ 10,000.00         10,000.00           - -                  
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         - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 150,000.00       150,000.00       
550,200.00      527,017.00        - 23,183.00       

งานส่งเสริมการเกษตร
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะอื่น
         - โครงการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 180,000.00       179,725.00        - 275.00            

180,000.00      179,725.00        - 275.00           
                                  รวมค่าใช้สอย     7,477,372.00   6,701,225.56     - 776,146.44     

หมวดค่าวัสดุ
งานบริหารทั วไป
       วัสดุส านักงาน 100,000.00       96,884.00           - 3,116.00          
       วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.00         15,956.00           - 14,044.00        
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000.00         7,300.00             - 22,700.00        
       วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 613,000.00       588,867.30        - 24,132.70        
       วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,000.00         11,180.00           - 28,820.00        
       วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                    -                     - -                  
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000.00       76,004.00           - 23,996.00        

913,000.00      796,191.30        - 116,808.70     

บริหารงานคลัง
       -วัสดุส านักงาน 126,000.00       125,251.00        - 749.00            
       -วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00         -                     - 10,000.00        
       -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00           -                     - 5,000.00          
       -วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00         35,197.00           - 14,803.00        

191,000.00      160,448.00        - 30,552.00       

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับการศึกษา
       -วัสดุส านักงาน 20,000.00         19,986.00           - 14.00              
       -วัสดุงานบ้านงานครัว 3,100.00           -                     - 3,100.00          
       -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00         -                     - 10,000.00        
       -วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00         40,630.00           - 9,370.00          

83,100.00        60,616.00          - 22,484.00       

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
       -วัสดุอาหารเสริม(นม) 1,699,477.00    1,699,395.48      - 81.52              

1,699,477.00   1,699,395.48     - 81.52             

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสังคมสงเคราะห์
       -วัสดุส านักงาน 44,000.00         42,482.00           - 1,518.00          
       -วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000.00         86,870.00           - 3,130.00          

134,000.00      129,352.00        - 4,648.00         

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน
       -วัสดุส านักงาน 50,000.00         -                     - 50,000.00        
       -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 170,000.00       157,739.00        - 12,261.00        
       -วัสดุก่อสร้าง 10,000.00         2,000.00             - 8,000.00          
       -วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00         49,490.00           - 510.00            

280,000.00      209,229.00        - 70,771.00       
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื น
       - ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000.00         20,000.00           - -                  

20,000.00        20,000.00          - -                 
รวมค่าวัสด ุ   3,320,577.00   3,075,231.78    245,345.22     

หมวดค่าสาธารณปูโภค
งานบริหารทั วไป
       -ค่าไฟฟ้า 353,000.00       346,646.43        - 6,353.57          
       -ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000.00         12,467.98           - 7,532.02          
       -ค่าไปรษณีย์ และดวงตราไปรษณีย์ 10,000.00         9,314.00             - 686.00            
       -ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 150,000.00       144,000.00        - 6,000.00          

533,000.00      512,428.41        - 20,571.59       

งานบริหารงานคลัง
       -ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000.00         -                     - 10,000.00        

10,000.00        -                    - 10,000.00       
รวมค่าสาธารณปูโภค      543,000.00      512,428.41        - 30,571.59       

หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
       -อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ 30,000.00         30,000.00           - -                  

30,000.00        30,000.00          - -                 

งานก่อนระดบัวัยเรียนและประถมศึกษา
       -อุดหนุนส่วนราชการ 3,215,000.00    3,215,000.00      - -                  

3,215,000.00   3,215,000.00     - -                 

งานไฟฟ้าถนน
       -อุดหนุนส่วนราชการ 347,217.00       347,217.00        - -                  

347,217.00      347,217.00        - -                 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื น
      - เงินอุดหนุนเอกชน
       -โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 62,400.00         -                     - 62,400.00        
       -โครงการปรับปรุงภาวะโภชนการและสุขภาพเด็ก 52,800.00         -                     - 52,800.00        
       -โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 44,800.00         -                     - 44,800.00        

160,000.00      -                    - 160,000.00     
                                 รวมเงินอุดหนุน       3,752,217.00   3,592,217.00     - 160,000.00     

2.รายจ่ายเพื อการลงทุน
ค่าครุภณัฑ์
งานบริหารทั วไป
     ครุภัณฑ์ส านักงาน -                    -                     - -                  
      - เก้าอี้ส านักงาน 3,800.00           3,000.00             - 800.00            
      - เก้าอี้ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 3,900.00           3,900.00             - -                  
      - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 94,000.00         92,000.00           - 2,000.00          
     ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
      - เคร่ืองวัดความดันโลหิต 2,300.00           2,300.00             - -                  
      - เคร่ืองวัดความดันโลหิต KP-6120 -                    -                    -                  
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      - เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด 1,750.00           1,750.00             - -                  
      - เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด(MD300C15D) -                    -                    -                  
      - รถเข็นผู้ป่วยปรับนั่ง-นอนได้ 35,000.00         35,000.00           - -                  
    ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง -                    -                     - -                  
      - สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดผ้าใบ  ขนาด 1.5  นิ้ 63,500.00         63,500.00           - -                  
      - สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดผ้าใบ  ขนาด 2.5  นิ้ว 68,500.00         68,500.00           - -                  
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า) 31,000.00         31,000.00           - -                  
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -                    -                     - -                  
      - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 42,000.00         41,800.00           - 200.00            
      - เคร่ืองพิมพ์  multifuntion ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด led สี 17,000.00         16,900.00           - 100.00            
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                    -                     - -                  
      - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000.00       -                     - 100,000.00     

462,750.00      359,650.00        - 103,100.00     

งานบริหารงานคลัง
     ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน
      - เก้าอี้ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 1,950.00           1,950.00             - -                  
      - ตู้เก็บเอกสารประตู 2 บาน 4,000.00           3,800.00             - 200.00            
     ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
      - คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 60,000.00         59,800.00           - 200.00            
      - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Net  work แบบท่ี 1 15,800.00         15,600.00           - 200.00            
      - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,000.00           5,000.00             - -                  

86,750.00        86,150.00          - 600.00           

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับการศึกษา
     ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน
      - เก้าอี้ส านักงาน 8,000.00           7,200.00             - 800.00            
      - โต๊ะท างาน 5,500.00           5,500.00             - -                  
     ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
      - คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ก)ส าหรับงานประมวลผล 21,000.00         20,900.00           - 100.00            
      - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 20,000.00         19,800.00           - 200.00            

54,500.00        53,400.00          - 1,100.00         

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสังคมสงเคราะห์
      - ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว 5,700.00           -                     - 5,700.00          
      - ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 3,200.00           -                     - 3,200.00          
    ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
      -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล  แบบท่ี 2 30,000.00         29,900.00           - 100.00            

38,900.00        29,900.00          - 9,000.00         

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน
   ค่าครุภณัฑ์
     ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน
      - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู 17,000.00         17,000.00           - -                  
     ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
      - ติดต้ังระบบส่ือไร้สาย 1,900,000.00    1,893,000.00      - 7,000.00          
     ค่าครุภัณฑ์ส ารวจ
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      - เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาดาวเทียมแบบพกพา -                    
     ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
      - คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 30,000.00         29,900.00           - 100.00            

1,947,000.00   1,939,900.00     - 7,100.00         
                               รวมค่าครุภณัฑ์            2,589,900.00   2,469,000.00     - 120,900.00     

รายจ่ายอื น
      รายจ่ายอื่น
        - ค่าจ้างในการส ารวจประเมินความพึงพอใจ 25,000.00         25,000.00           - -                  

                                       รวมรายจ่ายอื น               25,000.00        25,000.00          - -                 

ค่าที ดนิและสิ งก่อสร้าง
งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน
   อาคารต่างๆ
        - โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน(ติดต้ังห้องกระจกบริเวณกองช่าง) 134,000.00       111,000.00        - 23,000.00        
        - โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  หมู่ท่ี 7 บ้านรอตันบาตู 207,700.00       204,000.00        - 3,700.00          

341,700.00      315,000.00        - 26,700.00       

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
    - ค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาปรับราคาได้(ค่าK) 24,080.00         -                     - 24,080.00        
    - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสายโต๊ะวาลี หมู่ท่ื 8 900,000.00       888,000.00        - 12,000.00        
    - โครงการก่อสร้างห้องน้ าผู้รับบริการ/ผู้พิการ 600,000.00       598,000.00        - 2,000.00          
    - โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมะดูก-ูสีเลน 877,000.00       870,000.00        - 7,000.00          
    - โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบาโย-มัสยิดบาโย 631,000.00       630,000.00        - 1,000.00          

3,032,080.00   2,986,000.00     - 46,080.00       
                                        รวมค่าที ดนิและสิ งก่อสร้าง    3,373,780.00   3,301,000.00     - 72,780.00       

รายจ่ายงบกลาง
       เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 148,950.00       126,970.00        - 21,980.00        
       เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,165,620.00    6,772,200.00      - 393,420.00     
       เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,378,240.00    2,938,400.00      - 439,840.00     
       เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสด์ 12,000.00         -                     - 12,000.00        
       เงินส ารองจ่าย 489,650.00       452,940.00        - 36,710.00        
       รายจ่ายตามข้อผูกพัน 255,102.00       255,102.00        - -                  
       เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 215,900.00       215,900.00        - -                  

                             รวมรายจ่ายงบกลาง   11,665,462.00 10,761,512.00   - 903,950.00     
                                                         รวมรายจ่าย 13,175,582.00 12,211,832.00   - 963,750.00     

จ่ายจากเงินอุดหนุนระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
   งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
      หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
          - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  DLTV 30,000.00
   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
      หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
          - โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายเขาส านัก ม.5 บ้านจาเราะสะโต 2,785,000.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 2,815,000.00

15,026,832.00  
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        รวมรายจ่ายทั้งสิ้น



๔๓ 

 

สวนท่ี 5 

การบนัทึกขอมูลแบบรายงาน 

เน่ืองจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ             
ในภาพรวมในประเด็นแตละยุทธศาสตรทั้ง 7 ยุทธศาสตร ตามแผนการดําเนินงานประจําป งบประมาณ              
พ.ศ.๒๕62 โดยใชแบบ ประเมิน ดังน้ี  

แบบที่ ๑ :  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน             
               โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกครัง้ หลงัจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินได   

   ประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว  
แบบที่ 2 :  เปนแบบประเมินตนเอง โดยมวัีตถุประสงคเพือ่ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน     
                        ยุทธศาสตร ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
แบบที่ 3/1 :  เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ใชประเมนิผลการดําเนินงานขององคกร    

   ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง    
   หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

แบบที่ 3/2 :  เปนแบบประเมินความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน    
   ภาพรวมสํารวจความพงึพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน  

                        ทองถ่ิน ในภาพรวม โดยมีกําหนดใหมีการเกบ็ขอมลูปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด  
                        ปงบประมาณ 
แบบที่ 3/3 :  เปนแบบประเมินความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน  
                        ภาพรวม สาํรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 
                        ทองถ่ิน ในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเกบ็ขอมลูปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด 
                        ปงบประมาณ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

คําชี้แจง  :  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน             
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินแลว 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1.1  มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ   
1.4  มีการจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น และรวมจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถิ่น 

  

2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจัดทํา
ฐานขอมูล 

  

2.2  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
2.3  มีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

2.4  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี
สอดคลองกับศักยภาพของทองถิน่ 

  

2.5  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

2.6  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
2.7  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
2.8  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   

2.10 มีการอนุมัตแิละประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
2.11 มีการจัดทําบญัชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

2.12 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 
 

แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการพัฒนา 



๔๕ 

 

 

 คําชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) ประเมินปละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณน้ันๆ  
  

สวนท่ี  1    ขอมูลท่ัวไป 
 1.1  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลกะลวุอ 
 1.2  รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สวนท่ี  2   สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ของ อบต.กะลุวอ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ลําดบั 

ที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการ

ทั้งหมด 
จํานวนโครงการ 
ที่ไดดําเนนิการ 

คดิเปน 
รอยละ 

จํานวนโครงการ 
ที่ไมไดดําเนินการ 

คดิเปน 
รอยละ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 76 6 7.89% 70 92.11% 
2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวติ 35 20 57.14% 15 42.86% 

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

10 0 0.00% 10 100% 

4. ดานการวางแผน การ สงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

11 2 18.18% 9 81.82% 

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    

7 2 28.57% 5 71.43% 

6. ดานศิลปะ วฒันธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

16 8 50% 8 50% 

7. ดานการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

14 6 42.86% 8 57.14% 

รวม 7 ยุทธศาสตรการพัฒนา 169 44 26.04% 125 73.96% 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป  2562 
ลําดบั 

ที่ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดดําเนนิการ 

คดิเปน 
รอยละ 

จํานวนโครงการที่
ไมไดดาํเนินการ 

คดิเปน 
รอยละ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 3 3 100% 0 0.00% 

2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวติ 46 20 43.48% 26 56.52% 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ

รักษาความสงบเรียบรอย 
2 0 0.00% 2 100% 

4. ดานการวางแผน การ สงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

1 1 100% 0 0.00% 

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    

3 2 66.67% 1 33.33% 

6. ดานศิลปะ วฒันธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

10 8 80.00% 2 20.00% 

7. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

10 6 60.00% 4 40.00% 

รวม 7 ยุทธศาสตรการพัฒนา 75 40 53.33% 35 46.67% 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 



๔๖ 

 

ของประชาชนที่มีตอผลการดําเนนิงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ขององคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

ในการพฒันาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในภาพรวมตาม 
ยุทธศาสตรและประเดน็การพัฒนา 

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 
  

องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ ไดใชแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการ
ดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนาตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไวเปนเครื่องมือ
ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจน้ันเปนการประเมินในภาพรวมทั้งปงบประมาณ           
มีรายละเอียด  ดังน้ี  

 

ยุทธศาสตรการพัฒนามีท้ังหมด  7  ดาน    
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลกัธรรมภิบาล 
 
ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  ๙  ประเด็น 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กจิกรรมตอสาธารณะ 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
๙.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
๑.  วิธีการประเมิน 

๑.๑  กําหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 



๔๗ 

 

-  กําหนดแบบประเมินความพงึพอใจ 
 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ขององคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ ในการพฒันาและสงเสริมการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตรและประเด็นการพฒันา  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

-  สุมประเมินประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอทั้ง 8 หมูบานๆ ละ ๑๐ คนๆ 
ละ ๑ ชุด รวมเปน 8๐ คน 
 ๑.๒  กําหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปงบประมาณ  สํารวจในชวงเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

๑.๓  ดําเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และทําการสุมประเมินประชากร        

ชื่อหมูบาน 
จํานวนประชากรเปาหมาย 

ท่ีทําแบบประเมิน 
๑.  หมูที ่ ๑  บานยาบี ๑๐ 
๒.  หมูที่  ๒  บานกําแพง ๑๐ 
๓.  หมูที่  ๓  บานกาแนะ ๑๐ 
๔.  หมูที่  ๔  บานกูแบสาลอ ๑๐ 
๕.  หมูที่  ๕  บานจาเราะสะโต ๑๐ 
๖.  หมูที่  ๖  บานโคกศิลา ๑๐ 
7.  หมูที่  7  บานรอตันบาตู ๑๐ 
8.  หมูที่  8  บานกาโมแร ๑๐ 

รวมประชากรเปาหมาย 8๐   คน 

๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและขอมูลท่ีไดจากการแบบประเมิน 
  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทัง้หมด  8๐  ชุด   
  -  บันทึกขอมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  8๐  ชุด 

๑.๕  วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะหขอมลูทั่วไปของผูทําแบบประเมินโดยหาคารอยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะหความพึงพอใจผลการดําเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและประเด็น
การประเมิน  โดยการหาคาความพึงพอใจ  ดังน้ี 

๑)  ตามยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตละยุทธศาสตร  ๕,040  คะแนน  
                                              (๙ x 7 x 8๐) 

    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๑,68๐        คะแนนระดับ  ไมพอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน ๑,681 – ๓,360   คะแนนระดับ  พอใจ 
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   ๓,361 – ๕,040   คะแนนระดับ  พอใจมาก 

-  การคํานวณหาคารอยละ  ดังน้ี 
 

 
  

     คะแนนความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตร X  ๑๐๐ 

     คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตละยุทธศาสตร 
(๕,040  คะแนน) 

รอยละของความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตร = 



๔๘ 

 

คะแนนนความพึงพอใจในแตละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตละประเด็นการพัฒนา 

(8๐๐  คะแนน)   

 

๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตละประเด็นการพัฒนา  5,6๐๐  คะแนน 

                (๑๐ x 7 x 8๐) 
    ๒.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – 1,866         คะแนน ระดับ  ไมพอใจ 
    ๒.๒)  ระดับคะแนน    1,867 – 3,733   คะแนนระดับ   พอใจ 
    ๒.๓)  ระดับคะแนน    3,734 – 5,6๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การคํานวณหาคารอยละ  ดังน้ี 
 
 
 

 
๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร 

  -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตละประเด็นการพัฒนา  ๖๐๐  คะแนน 

                                (7 x 8๐) 
  ๓.๑)  ระดับคะแนน   ๐ – ๒66   คะแนน  ระดับ  ไมพอใจ 

    ๓.๒)  ระดับคะแนน   ๒67 – 531    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
    ๓.๓)  ระดับคะแนน   532 – 8๐๐   คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 

-  การคํานวณหาคารอยละ  ดังน้ี 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวม             
ตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา  ดังน้ี 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป 

๑.  จํานวนประชากรท่ีทําแบบประเมิน   จํานวน   8๐   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย จํานวน   3๔   คน  

รอยละของความพึงพอใจในแตละประเด็นฯ  = 

 คะแนนความพึงพอใจในแตละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตละประเด็นการพัฒนา 

(5,60๐  คะแนน) 

รอยละของความพึงพอใจในแตประเด็นการพัฒนา  

= 



๔๙ 

 

๑.๒  เพศ   หญิง     จํานวน   4๖   คน   

๒.  อาย ุ
๒.๑   ตํ่ากวา  ๒๕  ป     จํานวน   ๑9  คน   

  ๒.๒  ระหวาง  ๒๕ - ๔๐  ป  จํานวน   ๒9 คน   
  ๒.๓  ระหวาง  ๔๑ - ๖๐  ป  จํานวน   20 คน  
  ๒.๔  มากกวา  ๖๐  ป      จํานวน  12 คน   
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ตํ่ากวาประถม/ประถมศึกษา  จํานวน      39 คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเทา         จํานวน  ๒8 คน    
  ๓.๓  ปริญญาตร ี      จํานวน        13 คน    
  ๓.๔  สูงกวาปรญิญาตร ี     จํานวน   ๐    คน 

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จํานวน  4 คน  
  ๔.๒  รับจาง/เกษตรกร    จํานวน  33 คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย/ธุรกจิสวนตัว จํานวน  18 คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จํานวน  20 คน 
  ๔.๕  อื่นๆ     จํานวน  5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 

๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  7,2๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน   5,018 พอใจมาก 
๒.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 4,964 พอใจมาก 
๓.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย 4,976 

พอใจมาก 

๔.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการวางแผน การสงเสริมการ 5,004 พอใจมาก 



๕๐ 

 

ลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
๕.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5,103 

พอใจมาก 

๖.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน 5,089 

พอใจมาก 

๗.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 

5,171 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 50,4๐๐  คะแนน) 35,325 พอใจมาก 
 

๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

๑.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน   - 69.69 - 
๒.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต - 68.94 - 
๓.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคมและ
การรกัษาความสงบเรียบรอย 

- 69.11 - 

๔.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

- 69.50 - 

๕.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

70.88 - - 

๖.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

70.68 - - 

๗.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 

71.82 - - 

ภาพรวม 71.12% 69.31% - 
 
๒.๓  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 5,6๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3,917 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3,939 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3,949 พอใจมาก 
๔  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 3,975 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3,956 พอใจมาก 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3,924 พอใจมาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3,870 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 3,836 พอใจมาก 



๕๑ 

 

๙.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3,959 พอใจมาก 
รวม (เต็ม  ๕0,4๐๐  คะแนน) 35,325 พอใจมาก 

 
 
๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม - 69.95 - 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 70.34 - - 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 70.52 - - 
๔  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 70.98 - - 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 70.64 - - 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 70.07 - - 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา - 69.11 - 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน - 68.50 - 
๙.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 70.70 - - 

ภาพรวม 70.54% 69.18% - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๒.๕  สรุปแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 545 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 550 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 538 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 599 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 587 พอใจมาก 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 589 พอใจมาก 



๕๒ 

 

๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 521 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 519 พอใจมาก 
๙.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 570 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,018 พอใจมาก 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 543 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 550 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 580 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 551 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 565 พอใจมาก 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 539 พอใจมาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 541 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 545 พอใจมาก 
๙.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 550 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 4,964 พอใจมาก 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา  

          ความสงบเรียบรอย 
ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 553 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 544 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 551 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 548 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 559 พอใจมาก 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 547 พอใจมาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 546 พอใจมาก 



๕๓ 

 

๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 558 พอใจมาก 
๙.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 570 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) ๔,976 พอใจมาก 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม   
                    และการทองเท่ียว 

ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 559 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 560 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 562 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 564 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 538 พอใจมาก 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 554 พอใจมาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 554 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 556 พอใจมาก 
๙.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 557 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,004 พอใจมาก 

 
 

 
 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ                     
                    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 575 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 571 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 563 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 570 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 564 พอใจมาก 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 561 พอใจมาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 571 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 555 พอใจมาก 
๙.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 573 พอใจมาก 



๕๔ 

 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,103 พอใจมาก 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญา   
                    ทองถ่ิน 

ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 564 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 575 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 571 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 566 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 567 พอใจมาก 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 563 พอใจมาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 566 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 559 พอใจมาก 
๙.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 558 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,089 พอใจมาก 

 
 
 
 

 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดบัความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 578 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 589 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 584 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 577 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 576 พอใจมาก 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 571 พอใจมาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 571 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 544 พอใจมาก 
๙.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 581 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,171 พอใจมาก 

 



๕๕ 

 

๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) 
ขององคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  พบวา 

๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจมาก  คิดเปนรอยละ  70.0๙   
  ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตรการพัฒนา  คิดเปนรอยละ  70.0๙ )  
- พอใจมากสงูสุด  รอยละ  71.82  (ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร 
                                                        จัดการตามหลักธรรมภิบาล) 
- พอใจมากตํ่าสุด รอยละ  68.94  (ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริม 

                                                      คุณภาพชีวิต) 
  ระดับพอใจมาก  (ตามประเด็นการพัฒนา  คิดเปนรอยละ  ๗0.09)  

- พอใจมากสูงสุด          รอยละ 70.๙8  (มีการรายงานผลการดําเนินงานของ       
                                                    โครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ) 
- พอใจมากตํ่าสุด          รอยละ 68.50 (มีการแกไขปญาและการคตอบสนอง   
                                                       ความตองการของประชาชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
๓.๒  การเปลี่ยนแปลงของหมูบานตามตัวชี้วัดท่ีเลือก  พบวาองคการบรหิารสวนตําบลกะลุวอ ไมไดดําเนิน
โครงการฯ  จํานวน  2๒  โครงการ  ดังน้ี 

   

๑.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน   จํานวน    0    โครงการ   
๒.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน   26   โครงการ   
๓.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

จํานวน    2    โครงการ   

๔.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

จํานวน    0    โครงการ   

๕.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จํานวน    1    โครงการ   

๖.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

จํานวน    2    โครงการ   

๗.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารจัดการตามหลัก 
ธรรมภิบาล 

จํานวน    4    โครงการ   



๕๖ 

 

 
4. ขอเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลกะลุวอมีขอเสนอแนะตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอดังน้ี 

๕.๑  องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอควรจะดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตรให
บรรลุผลสําเร็จใหมากกวาน้ี   

๕.๒  หากไมสามารถดําเนินการเน่ืองจากเหตุผลใดก็ควรจะช้ีแจงใหประชาชนเขาใจ และตองหาทาง
แกปญหาใหกับประชาชนได  เมื่อประชาชนไดเขาใจและปญหาไดถูกแกไขแลวก็จะทําใหประชาชนมีความพึง
พอใจใจตอองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอดีข้ึน   

๕.๓  องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอสามารถนําผลการประเมินความพึงพอใจน้ีไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งรายละเอียดตามที่ไดแสดงในผลการประเมินความพึงพอใจขางตนแลว 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

 
จากที่คณะกรรมการติดตามไดดําเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกาบริหารสวน

ตําบลกะลุวอ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีขอเสนอแนะดังน้ี    

ปญหา 
(1)  มีบางหมูบานที่ยังไมมีไฟฟาสองสวางและบางหมูบานมไีมเพียงพอ 
(2)  ถนนยังไมสามารถดําเนินการไดครบทกุหมูบาน   
(3)  มีโครงการที่ไมสามารถดําเนินการได ทําใหไมสามารถแกไขปญหาตอประชาชนได 
 
ขอเสนอแนะ  
(1)  เห็นควรพจิารณาติดต้ังไฟฟาสองสวางใหหมูบานอยางเพียงพอ  เพื่อใหการสัญจรไปมา

ไดสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  โดยเสนอแนะใหติดต้ังไฟฟาสองสวาง 
(2)  เห็นควรพจิารณาดําเนินการกอสรางถนนใหเพียงพอตอการสญัจรไปมาของประชาชน   
(3)  ใหพิจารณาดําเนินโครงการที่ ได ต้ังงบประมาณเอาไวแลวใหครบทุกโครงการ                  

เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 
 

 
 
 

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