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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้มี
การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว                
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล     
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ                 
เพ่ือประชาชน  ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  
จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้ำที่จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดท าตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘                
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
ต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณา
การร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการ
ท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ                 
๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  



๒ 
 

๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้               
ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิล
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งได้ด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑ และ ๒ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑  
และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ ๒  แก้ไขแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครั้งที่ ๒ ไปแล้วนั้น  เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ                
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย     

๑.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปีงบประมำณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒   

๒.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำม
และประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำร เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  รับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    

 
 
๑.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 



๓ 
 

“ระบบติดตำม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง 
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า               
ในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ 
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่ง
ที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามี
ความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก 
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการ
ตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์
โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ



๔ 
 

เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  
กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลใน
องค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริง
หรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและ
ประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่
เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่
ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของ
ท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)                   
การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมน
ผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับ
หรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบาย
ของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่า
ไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรู ปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคม
หรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่ วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่
ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เปน็ปญัหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น  ตั้งรับให้มัน่เพ่ือรอโอกาสและสุดทา้ยเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยาย
แผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 



๕ 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
ให้กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑  วรรค ๒ ทั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ
ตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งที่  ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผล
นับตั้งแต่  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 
 

ขั้นตอนที่ ๓    



๖ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๒๙ (๓)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓   

 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗ 
 

 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบใน
ที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน      
โดยอย่ำงน้อยปีละครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี   

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 



๘ 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  
ดังนี้ 

4.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง 
(adequacy)  ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน

หรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผน
ชุมชน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้ง
ปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบนพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 
๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 



๙ 
 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  
ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            

๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยว

ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก
มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ

ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ

แก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่า
มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

 
4.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาล
นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 



๑๐ 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่
มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดการ บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาทีเ่กิดข้ึน 

(๒)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถ
ท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

4.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๓  รวมทั้งที่เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และแก้ไข   
4.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
4.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
4.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
4.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

5. ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  
๒  ประการ  ดังนี้ 

5.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  



๑๑ 
 

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง ข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ

ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการ
ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการ
ด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

5.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย   ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  
เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

6. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   

     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

 

 
6.๑  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำจะต้องด ำเนินกำรกำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิง

คุณภำพ 



๑๒ 
 

       (๑)  กำรวัดผลในเชิงปริมำณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและ
ประเมินผลในเชิงปริมำณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)     
   (๒)  กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ (Quality)  มีกำรวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ  คงเหลือ  
และผลส าเร็จของโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบท่ี ๓/๒ และ ๓/๓  ตำมคู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดท ำและแปลง
แผนไปสู่กำรปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้อ งถิ่นร่วมกับหำ
วิทยำลัยธรรมศำสตร์) 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ 

7. ประโยชน์ของกำรติดตำมและและประเมินผลแผนพัฒนำ 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 



๑๓ 
 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ    
ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย 

8. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะลุวอ 
 

ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง 
๑ นายแวสาแลแม  มือล ี ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคณุวุฒิ : หมู่ที่ 7  บ้านรอตันบาตู) 
๒ นายสาเหะ  ดารสุ กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 4  บ้านกูแบสาลอ)    
๓ นายมนาเซร์  มูซอ กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5  บ้านจาเราะสะโต) 
๔ นายอภิสิทธ์ิ  มามะ กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 4  บ้านกูแบสาลอ) 
๕ นางรุดสือนี  แอสะ กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านยาบี)     
๖ นายดือราแม  สะอะ กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านกาโมแร)     
๗ พัฒนาการอ าเภอเมืองนราธิวาส กรรมการ ผู้แทนหน่วยงาน                
๘ ผอ.รพ.สต.บ้านโคกศิลา กรรมการ ผู้แทนหน่วยงาน   
๙ นายรอสาลี  หะยเีปาะแต กรรมการ (ผู้ทรงคณุวุฒิ : หมู่ที่ 4  บ้านกูแบสาลอ) 

๑๐ นางซัลมา  บือซา  กรรมการ (หัวหน้าส านักปลัด) 
๑๑ นางณัฐกานต์  เอียดเต็ม  กรรมการ (ผู้อ านวยการกองคลัง) 

 
 
 
 



๑๔ 
 

9. คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะลุวอ 
 

ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง 
๑ นายหรูน  เพ็งโอ ปลัด อบต. กะลุวอ 
๒ นางสาวปาวินัย  เบนอะสาร รองปลัด อบต. 
๓ นางยูนัยดะ  อาแว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4 นางสาวอรุณี  สแีดง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
5 นางสาววนิดา  บุญช ู นักพัฒนาชุมชนช านาญงาน 
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ส่วนที่  ๒ 

สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐาน 

1.  ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

สืบเนื่องจากมีพ่อค้าจากตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางจากตรังกานูด้วยเรือส าเภา
บรรทุกสินค้า ประเภท ถ้วย ชาม สังคโลก และอ่ืน ๆ โดยเดินเรือทางทะเลอันดามัน เข้าสู่จังหวัดนราธิวาส  
ผ่านแม่น้ าบางนราเข้าคลองยะกัง เพ่ือถ่ายสินค้า หลังจากนั้น ได้เดินทางผ่านแม่น้ าบางนราตอนล่างเข้าสู่บ้าน
กาแนะ หมู่ที่ 3 ในปัจจุบัน และผ่านเข้าคลองเล็กๆ พอเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเป็นคลองตัน      
คนที่อยู่หัวเรือได้ตะโกนบอกว่า “กลัว” เป็นภาษามาเลย์ ซึ่งหมายความว่า ออก ต่อมาได้เพ้ียนมาเป็น            
กลูวอหรือกะลุวอ ในปัจจุบันนี้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  เดิมเป็นสภาต าบลกะลุวอ  ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่               
23  กุมภาพันธ์  2540   

ต าบลกะลุวอเป็นหนึ่งในเจ็ดต าบลของอ าเภอเมืองนราธิวาส  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอเมือง
นราธิวาส ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองนราธิวาส  ประมาณ 15  กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ  ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

อาณาเขตพ้ืนที่  75  ตารางกิโลเมตร  หรือ  46,597 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ต าบลกะลุวอเหนือ   อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศใต ้ ติดต่อกับ   ต าบลมะรือโบออก   อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลไพรวัน   อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ     ต าบลล าภูและต าบลบางปอ  อ าเภอเมืองนราธิวาส 
      จังหวัดนราธิวาส 
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แผนที่ตั้งและอาณาเขตต าบลกะลุวอ 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและป่าไม้ (ป่าพรุเสม็ด) เป็นส่วนใหญ่ มีที่ราบลุ่มทุ่งนา  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะอากาศเป็นแบมรสุมเขตร้อนมี 2 ฤดู คือ 
   1. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  - เดือนเมษายน 
   2. ฤดูฝน  อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคมของปีถัดไป 

1.4  ลักษณะของดิน 
ดินมีลักษณะเป็นดินทราย ดินป่าพรุมีน้ าท่วมขังและเปรี้ยวฝาด  

1.5   ลักษณะของแหล่งน้ าประกอบด้วย 
   -ห้วย/ล าธาร/หนอง/บึง    2   แห่ง  
   -คลอง      2   แห่ง     
   -อ่างเก็บน้ า     2   แห่ง    
   -คลองชลประทาน     1   แห่ง 
   -บ่อบาดาลสาธารณะ    1   แห่ง    
   -ประปาหมู่บ้าน              8   แห่ง 

-แหล่งน้ าธรรมชาติ          1   แห่ง 

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
พ้ืนที่ของต าบลกะลุวออุดมไปด้วยไม้มีค่า เช่น แดงว่านไก่แดง ข้าหลวงหลังลาย หวาย   

ดาหลา  วนิลา  ปาล์มบังสูรย์  และหมาก 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

จ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ                            
จ านวน   8  หมู่บ้าน   ได้แก่ 

หมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน ต าแหน่ง 
หมู่ที่ 1 บ้านยาบี นายอับดุลตอเละ  ยูนุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  
หมู่ที่ 2 บ้านก าแพง นายจีรพันธ์  สกุลจี๋ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 บ้านกาแนะ นายกูอารมัน  ตูแวดอเล๊าะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 บ้านกูแบสาลอ นายรอสาลี  หะยีเปาะแต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  
หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต นายวีรยุทธ  เจะปอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 บ้านโคกศิลา นายการียา  ปิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู นายมาหามัดอัดนัน  เจะอีซอ ก านันต าบลกะลุวอ 
หมู่ที่ 8 บ้านกาโมแร นายมหามาตร์รอยาลี  สะอะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  
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2.2  การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 8 เขตเลือกตั้ง 
 -เขตเลือกตั้งที่  1 หมู่ที่  1  บ้านยาบี     
 -เขตเลือกตั้งที่  2 หมู่ที่  2  บ้านก าแพง   
 -เขตเลือกตั้งที่  3 หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ   
 -เขตเลือกตั้งที่  4 หมู่ที่  4  บ้านกูแบสาลอ  
 -เขตเลือกตั้งที่  5 หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต  
 -เขตเลือกตั้งที่  6 หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา  
 -เขตเลือกตั้งที่  7 หมู่ที่  7  บ้านรอตันบาตู 
 -เขตเลือกตั้งที่  8 หมู่ที่  8  บ้านกาโมแร 

 รายละเอียดนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประกอบด้วย 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
  1.  นายรอมือลี       หะยีและ        นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.  นายสุใฮมิน       เจะดาโอะ        รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.  นายมูหามะอาสมี    เจะเตะ         รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4.  นายฮานาฟี    อาแว         เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
  1.  นายแดง                ยะทัง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.  นายเจะดาโอะ         สูยะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
3.  นายมูหามะอานูวา    ตะโละดิง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
4.  นายสาเหะดรุส       ตวันเยะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
5.  นายอภิสิทธิ์            มามะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
6.  นายมะหารง           กาเจ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
7.  นายมนาเซร์  มูซอ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
8.  นายมะดารี            เจ๊ะมะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
9. นายอับดุลยาเลย์    ยูโซะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
10. นายอับดุลดอเล๊ะ     ยูนุ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
11. นายมะตาเย็ง         หะยีอาแว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  

  12. นายมามะยูกิ ยา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  

3. ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรในต าบลกะลุวอ  ประชากรทั้งสิ้น  11,581  คน แยกเป็นชาย 6,265  คน  
หญิง 5,316  คน  จ านวน  3,459  ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์  2563) 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนคน(ชาย) จ านวนคน(หญิง) จ านวนคนรวมทั้งสิ้น จ านวนครัวเรือน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

บ้านยาบี 
บ้านก าแพง 
บ้านกาแนะ 
บ้านกูแบสาลอ 
บ้านจาเราะสะโต 
บ้านโคกศิลา 
บ้านรอตันบาตู 
บ้านกาโมแร 

845 
361 
456 

2,050 
691 
693 
801 
368 

945 
358 
521 
780 
719 
696 
917 
380 

1,790 
719 
977 

2,830 
1,410 
1,389 
1,718 
748 

384 
230 
218 

1,343 
382 
341 
417 
144 

รวมทั้งสิ้น 6,265 5,316 11,581 3,459 
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  121  คน/ตร.กม.  โดยนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 90% และ

นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ 10 % 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา     
  - โรงเรียนประถมศึกษา   6    แห่ง 
   1. โรงเรียนบ้านยาบี    หมู่ที ่ 1 
   2. โรงเรียนบ้านก าแพง    หมู่ที ่ 2 
   3. โรงเรียนบ้านกาแนะ    หมู่ที ่ 3 
   4. โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ  หมู่ที ่ 4 
   5. โรงเรียนบ้านโคกศิลา   หมู่ที ่ 6 
   6. โรงเรียนบ้านไร่พญา    หมู่ที ่ 7 (ขยายโอกาส) 
  - โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 1  แห่ง  คือ  โรงเรียนอัลซูลามียะห์อัลยาตูดีนียะห์ 
(บ้านยาบี) 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2   แห่ง 
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสาลอ       หมู่ที ่ 4 
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอตันบาตู       หมู่ที่  7 
  - ศูนย์อบรมจริยธรรมประจ าหมู่บ้าน (โรงเรียนตาดีกา)     10   แห่ง 
   -โรงเรียนตาดีกาบ้านยาบี   หมู่ที่  1 
   -โรงเรียนตาดีกานูรูลเตาเฟก    หมู่ที่  1  
   -โรงเรียนตาดีกานูรูลอามีน  หมูที่  3 
   -โรงเรียนตาดีกาดารุลคอยรียะห์           หมู่ที่  3 
   -โรงเรียนตาดีการอฏฏอตุลดีนียะห์  หมู่ที่  4 
   -โรงเรียนตาดีกามุสตากาเร็ม  หมู่ที่  5 
   -โรงเรียนตาดีกาดารุลสลาม  หมู่ที่  6 
   -โรงเรียนตาดีกาปอเนาะโคกศิลา  หมู่ที่  6 
   -โรงเรียนตาดีกานูรุดดีน   หมู่ที่  7 
   -โรงเรียนตาดีกาดารุลเราะห์มาน  หมู่ที่  8 
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- โครงการพระราชด าริ  8  โครงการ  คือ  
   1. โครงการอ่างเก็บน้ าใกล้บ้าน 
   2. โครงการศิลปะชีพจักสานย่านลิเภา 
   3. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ม.4 บ้านกูแบสาลอ 
   4. โรงเรียนบ้านโคกศิลา(โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ) 
   5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาส  
   7. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ(โคกปาฆาบือซา) 
   8. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู 

4.2  สาธารณสุข  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน    2   แห่ง 

   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะลุวอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู  
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกศิลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโคกศิลา 

4.3  หน่วยความม่ันคงในพื้นที่  
 -กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา 
 -ชุดรักษาความปลอดภัยประจ าต าบล ( ชกต. ต าบลกะลุวอ ) 

4.4  การสังคมสงเคราะห์ 
ข้อมูลเบี้ยยังชีพ   -ผู้สูงอายุ จ านวน        860 คน   

     -ผู้พิการ  จ านวน         308 คน 
     -ผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวน           - คน  
  หมายเหตุ ที่มา : กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ปี 2563 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  - ถนนสายหลักมี  2  สาย  คือ 
   1.  ถนนสายบ้านค่าย-ศาลาใหม ่  2.  ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ 

  - ถนนสายรองมี  4  หลัก  คือ 
   1. ถนนก าแพง – ยาบี   2. ถนนจาเราะสะโต – สะปอม 

3. ถนนจาเราะสะโต – โคกสยา  4. ถนนกูแบสาลอ – สะปอม  

  5.2  การไฟฟ้า 
  มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน  จ านวน  3,459  ครัวเรือน 

5.3  การประปา 
ระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน   6   แห่ง   คือ 

     หมู่ที่  1  บ้านยาบี  (ใช้การไม่ได้) 
หมู่ที่  2  บ้านก าแพง 
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หมู่ที่  4  บ้านกูแบสาลอ  
    หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต                            

หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา   
หมู่ที่  7  บ้านรอตันบาตู 

 5.4  โทรศัพท์ 
  ปัจจุบันทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์นราธิวาส  ตั้งอยู่ ต าบลบางนาค  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากต าบลกะลุวอ  ประมาณ  15  กิโลเมตร 

6.  ระบบเศรษฐกิจ  
6.1  การเกษตร  อาชีพทางการเกษตร -ท านา 

-ท าสวน 
-ปลูกพืชผัก พืชไร่ 

 พื้นที่ท านาปีทั้งหมด  1,982 ไร่   

 เนื้อที่นา(จริง)     161  ไร่ 

 เนื้อที่นาร้าง    1,821    ไร่ 

 ไม้ผล 
เนื้อท่ีปลูกไม้ผล  ทั้งหมด     569      ไร ่

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

 ไม้ผลยืนต้น 
เนื้อท่ีปลูกไม้ยืนต้น  ทั้งหมด   10,881   ไร ่

  ยางพารา           9,907    ไร่ 
  มะพร้าว           257    ไร่ 
  ปาล์มน้ ามัน          400    ไร่ 
   ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ              317    ไร่ 

 เนื้อที่ปลูกพืชไร่  ทั้งหมด           84    ไร ่

 เนื้อที่ปลูกพืชผัก  ทั้งหมด        342    ไร ่
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 เนื้อที่อ่ืน ๆ                   370    ไร่ 

 ข้อมูลแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรส าหรับเกษตรกร 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน 
 จ านวน 
เกษตรกร 

(ราย)  

 น้ าฝนอย่างเดียว   แหล่งน้ าธรรมชาติ   สระน้ าในไร่นา   น้ าชลประทาน   น้ าบาดาล  

เกษตรกร 
(ราย) 

ร้อยละ เกษตรกร 
(ราย) 

ร้อยละ เกษตรกร 
(ราย) 

ร้อยละ เกษตรกร 
(ราย) 

ร้อยละ เกษตรกร 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. ยาบ ี 815 735 
   

90.18  0        -    40 
     

4.91  7 
     

0.86  40 
     

4.91  

2. ก าแพง 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. รอตันบาต ู 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 หมู่บ้าน 6,124 5,407 
   

88.29  45 
     

0.73  393 
     

6.42  28 
     

0.46  258 
     

4.21  

หมายเหตุ  :  ที่มาส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนราธิวาส 

6.2  การปศุสัตว์ 
  ต าบลกะลุวอ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค แพะและเป็ด ในทุกหมู่บ้านของต าบล                
กะลุวอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

6.3  การท่องเที่ยว 
  -อ่างเก็บน้ าใกล้บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านยาบี 

 -สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้   หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต 
  -หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู 

6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   ต าบลกะลุวอ มีศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่โดยการรวมกลุ่มของ
ประชาชนแยกเป็น  1.ศูนย์กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุต าบลกะลุวอ จ านวน 1 กลุ่ม 

2. กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านก าแพง จ านวน 1 กลุ่ม 
3.กลุ่มสตรีหรือกลุ่มอาชีพ มี 8 กลุ่ม 

31. กลุ่มกะหรี่ปั๊ปหมู่ที่ 1 
3.2 กลุ่มไข่เค็มสมุนไพร่ หมู่ที่ 2 
3.3 กลุ่มจักสานใบลาน หมู่ที่ 8 
3.4 กลุ่มจักสานใบลานบ้านก าแพง 
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3.5 กลุ่มถ่ัวคั่วสมุนไพร่หมู่ที่ 3 
3.6 กลุ่มท าขนมหวานอาเกาะ หมู่ที่ 7 
3.7 กลุ่มปลูกผักและแตงโมหมู่ที่ 6 
3.8 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 5 
3.9 กลุ่มกระจูดหมู่ที่ 5 
3.11 กลุ่มกระจูดหมู่ที่ 1 

4.กองทุนหมู่บ้าน (เบี้ยล้าน) บ้านก าแพง จ านวน 1 หมู่ 
5.กองทุนชาปนกิจ หรือ ซาแระกะห์ จ านวน 8 หมู่บ้าน  

6.3  แรงงาน  
อาชีพ ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนยางพารา ท านาข้าวและปลูกไม้ผล  

ร้อยละ  20 ประกอบอาชีพ รับจ้างในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และใกล้เคียงและประเทศ
มาเลเซีย ร้อยละ  7  ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ  3 ประกอบอาชีพรับราชการและอ่ืน ๆ 
 
7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
     ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

- มัสยิด  จ านวน 10  แห่ง  ได้แก่    
1. มัสยิดบ้านยาบี  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านยาบี 
2. มัสยิดนูรูลเตาเฟก    ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านยาบี(บาโงแคและ) 

    3.  มัสยิดกาแนะ   ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ 
    4.  มัสยิดดาริลคอยรียะห์  ตั้งอยู่หมู่ที่  3   บ้านกาแนะ 
    5.  มัสยิดดารุสนาอีม  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านกูแบสาลอ 
    6.  มัสยิดมุสตากาเร็ม  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต 
    7.  มัสยิดดารุลสลาม  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา 
    8.  มัสยิดปอเนาะโคกศิลา ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา 
    9.  มัสยิดนูรูลอิสลาม  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้ารอตันบาตู 
    10. มัสยิดอัลเราะห์มาน  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านกาโมแร 
 

ชื่อมัสยิด ที่ตั้ง รายช่ือผู้น าศาสนา 
1.มัสยิดบ้านยาบี 
   ตาดีกาบ้านยาบี 
 

หมู่ที่  1  บ้านยาบี อีหม่าม   นายเจะอารง       เจะเละ 
คอเต็บ    นายอับดุลมาเซร์      โซะเลาะ 
บิหลั่น     นายฮารง     อาแว 

2.มัสยิดนูรูลเตาเฟก   
   ตาดีกานูรูลเตาเฟก   

หมู่ที่  1  บ้านยาบี 
            (บาโงแคและ) 

อีหม่าม    นายยา            มามะ 
คอเต็บ    นายแวซอและ    ดอเลาะ 
บิหลั่น     นายอับดุลเลาะ   สาแม 

3.มัสยิดกอืแนะ 
   ตาดีกานูรูลอามีน 

หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ อีหม่าม   นายสือมาแอ      ดอเลาะ 
คอเต็บ   นายซอแหละ      เจะหม ิ
บิหลั่น    นายการียา         เวาะเจ 
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4.มัสยิดดาริลคอยรียะห์ 
   ตาดีกาดารุลคอยรียะห์ 

  หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ 
              (บาโย) 

อีหม่าม  นายสักรี            เจะแว 
คอเต็บ   นายซุลกิฟลี        บูก ุ
บิหลั่น   นายมาหามะรูดี    เซะ 

5.มัสยิดดารุสนาอิม 
   ตาดีการอฏฏอตุล 
   ดีนียะห ์

หมู่ที่  4  บ้านกูแบสาลอ อีหม่าม  นายมาหะมะรอแปอิง  หะยีอาแว 
คอเต็บ   นายหมะ        เละดุวี 
บิหลั่น    นายมาฮาดี     มามะ 

6.มัสยิดมุสตากาเร็ม 
   ตาดีกามุสตากาเร็ม 

หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต อีหม่าม  นายอาหามะ   อีแต 
คอเต็บ  นายดือราแม    จ ิ
บิหลั่น   นายมะยากี      สาเมาะ 

7.มัสยิดดารุลสลาม 
   ตาดีกาดารุลสลาม 
 

หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา อีหม่าม  นายอาแว       เล็งฮะ 
คอเต็บ  นายแวดอแม    แวฮามะ 
บิหลั่น   นายมะยูกี       ยูโซะ๊ 

8.มัสยิดปอเนาะโคกศิลา 
   ตาดีกาปอเนาะโคกศิลา 

หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา อีหม่าม  นายขาเดร์      เจ๊ะน๊ะ 
คอเต็บ  นายวีซานาวี    เจ๊ะแล๊ะ 
บิหลั่น   นายมะกะตา   กามา 

9.มัสยิดนูรูลอิสลาม 
   ตาดีกานูรุดดีน 

หมู่ที่  7  บ้ารอตันบาตู อีหม่าม  นายนาวีย์       อาแว 
คอเต็บ   นายกอเละ     เจะอีซอ 
บิหลั่น    นายสักรี        หะยแีละ 

10.มัสยิดอัลเราะห์มาน 
     ตาดีกาดารุลเราะห์มาน 

หมู่ที่  8  บ้านกาโมแร อีหม่าม   นายดือราแม      สะอะ 
คอเต็บ   นายมะรอเซะ     หาโล๊ะ 
บิหลั่น    นายอับดุลอาซิ    เจ๊ะเกาะอูเซ็ง 

- วัด  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่   
- วัดก าแพง       ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านก าแพง 
- วัดเขานาคา   ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต 
 

วัด/ส านักสงฆ์ ที่ตั้ง รายช่ือผู้น าศาสนา 
1.วัดก าแพง       
 

หมู่ที่ 2  พระครูไพโรจน์ธรรมานุกูล 
เจ้าอาวาสวัดก าแพง 

2.วัดเขานาคา   
 

หมู่ที่ 5 พระครูพิพัฒนบุญเขต 
เจ้าอาวาสวัดขานาคา 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
❖ งานประเพณีทางศาสนาอิสลามของต าบลกะลุวอ  ได้แก่ 

-ประเพณกีารจัดท าสุนัต  
-ประเพณีงานวันเมาลิด 

   -ประเพณีงานวันอาซูรอ   
   -ประเพณีวันรอมฏอน (การถือศีลอด)  

❖ งานประเพณีทางศาสนาพุทธของต าบลกะลุวอ  ได้แก่ 
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 -ประเพณีลากพระ 
 -ประเพณีลาซัง 
 -ประเพณีเดือนสิบ 
 -ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
 -ประเพณีวันลอยกระทง 
 -ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

      - ประเพณีสงกรานต์                     
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

  -ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
-ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
-ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน(ดีเกฮูลู) 
-ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน(ซีละ) 
-ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน(ว่าว) 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   -ผลิตภัณฑ์กระจูด 
   -กลุ่มจัดท ากระเป๋าผ้า 
   -กลุ่มเซรามิก 
   -กลุ่มท าขนมอาเกาะ 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ า ในพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าบางนรา 
 8.2  ป่าไม้  ในพ้ืนที่ติดป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาส านัก  

8.3  ภูเขา ในพ้ืนที่มีภูเขาล้อมรอบหมู่ท่ี  3,4,5,7.8 
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ส่วนที ่3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 
“ต ำบลน่ำอยู่  เศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวประทับใจ  เทคโนโลยีทันสมัย  

ร่มเย็นใต้พระบำรมี” 

พันธกิจ 
1. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  สำธำรณูปกำร สำธำรณูปโภค ให้เข้ำถึงทุกหมู่บ้ำนอย่ำงทั่วถึง                           
2. ส่งเสริมสนับสนุน  เศรษฐกิจ  และกำรท่องเที่ยว                    
3. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ  กำรสร้ำงงำนในชุมชน                        
4. ส่งเสริม  สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  คุณธรรม  จริยธรรม        
5. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 6. ส่งเสริมพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต   
7. ป้องกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
8. บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล   
9. ส่งเสริม  สนับสนุนงำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยตลอดจนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง  ชุมชนและ   
   กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

เป้าประสงค ์
1. ระบบกำรคมนำคมขนส่ง มีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน รวมทั้งสำธำรณูปกำร ให้ควำมเพียงพอต่อ 
    ควำมต้องกำรของประชำชน 
2. พัฒนำคุณภำพชีวิต งำนด้ำนสังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำรชุมชน กำรศึกษำ กีฬำ  นันทนำกำร    
    ยำเสพติดและสำธำรณสุข 
3. ชุมชนเข้มแข็ง ผู้น ำมีส่วนร่วม มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ชุมชนพัฒนำตนเอง  ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจแบพอเพียง เดินตำมแนวพระรำชด ำริ 
5. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรดูแลรักษำ ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และ  
    ฟ้ืนฟ ู
6. กำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น ประชำชนมีส่วนร่วม 
7. กำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนของ อบต.มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมน ำ        
   หลักธรรมมำภิบำล มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
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ยุทธศาสตร์และกลยทุธ ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ 

  ๑.๑ ก่อสร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม สะพำน เขื่อน             
                           ระบบระบำยน้ ำ 
  ๑.๒ ก่อสร้ำงปรับปรุงแหล่งน้ ำอุปโภค  บริโภค 
  ๑.๓ จัดท ำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต ำบล  
  ๑.๔ พัฒนำและปรับปรุงระบบจรำจร 
  ๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้ำและระบบโทรคมนำคมอย่ำงทั่วถึง 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วย  7  กลยุทธ์ 
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพแบบยั่งยืนให้กับประชำชนในท้องถิ่น 
๒.๒ ส่งเสริมงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำรชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกำสทำสังคม   
๒.๓ ส่งเสริมกำรศึกษำทั้งในและนอกระบบและตำมอัธยำศัย โดยสนับสนุนให้ประชำชนมี  
      สว่นร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
๒.๔ ส่งเสริมศักยภำพศูนย์ปฏิบัติกำรกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติด 
๒.๕ ส่งเสริมด้ำนกำรออกก ำลังกำย กำรกีฬำ และนันทนำกำร   
๒.๖ ส่งเสริมกำรป้องกัน รักษำ ควบคุมโรค ตลอดจนกำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม 
      อำเซียน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประกอบด้วย  4  กลยุทธ์ 
  ๓.๑ ส่งเสริมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แก่ประชำชน เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครอง  
                           ระบอบประชำธิปไตย 
  ๓.๒ พัฒนำศักยภำพของท้องถิ่นในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยตลอดถึงกำร  
                           รักษำควำมสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  ๓.๓ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยใน    
                           ท้องถิ่น 
  ๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้น ำศำสนำเข้ำมำมีบทบำทเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแก้ปัญหำควำม  
                           มั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ 

๔.๑ ส่งเสริมกำรตลำด กำรค้ำ กำรลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชำยแดน เพ่ือรองรับประชำคม 
      อำเซียน 
๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
๔.๓ ส่งเสริมให้ประชำชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔ พัฒนำส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชำคมอำเซียน 
๔.๕ ส่งเสริมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ 

๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนในชุมชนมีจิตส ำนึกในกำรร่วมกันอนุรักษ์  
      ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดท ำระบบก ำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้พลังงำนทดแทน 

 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  

5  กลยุทธ์ 
๖.๑ ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจำรีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
๖.๓ เสริมสร้ำงท ำนุบ ำรุงศำสนำ  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์โบรำณวัตถุและโบรำณสถำนในท้องถิ่น 
๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยำวชนและประชำชน   

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย  6  กลยุทธ์ 
๗.๑ พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลำกรในองค์กร 
๗.๒ พัฒนำปรับปรุงจัดหำเครื่องมือ เครื่องใช้  ตลอดถึงสถำนที่ในกำรปฏิบัติงำน 
๗.๓ พัฒนำปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 
๗.๔ ปรับปรุงและสร้ำงระบบกำรให้บริกำรที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
๗.๕ ส่งเสริมและสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำนเพ่ือกำรบริกำรประชำชน 
๗.๖ พัฒนำส่งเสริมระบบกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กำรด ำเนินงำนขององค์กร  
      เพ่ือรองรับประชำคมอำเซียน 

 
 
 

 
 
 



ประมาณการ รายจ่ายจริง + สูง
ปี  2563 ปี  2563 - ต ่า

รายจ่าย
1.รายจ่ายประจ่า
หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายการเมือง)
      ค่าตอบแทนนายกฯและรองนายกฯ 514,080.00         514,080.00        - -    
      ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกฯและรองนายกฯ 42,120.00           42,120.00          - -    
      ค่าตอบแทนพิเศษนายกฯและรองนายกฯ 42,120.00           42,120.00          - -    
      ค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ 86,400.00           86,400.00          - -    
      ค่าตอบแทนสมาชิก อบต. 1,303,000.00      1,218,240.00      - -    

                                                      รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)    1,987,720.00     1,902,960.00     - -    

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ่า)
งานบริหารทั วไป
      เงินเดือนพนักงาน 2,605,500.00      2,605,500.00      - -    
      เงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน 377,400.00         347,400.00        - -    
      เงินประจ าต าแหน่ง 186,000.00         186,000.00        - -    
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 842,680.00         842,640.00        - -    
      เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 170,760.00         170,760.00        - -    

4,182,340.00     4,152,300.00     - -    

งานบริหารงานคลัง
      เงินเดือนพนักงาน 1,526,540.00      1,320,180.00      - -    
      เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 206,520.00         154,680.00        - -    
      เงินประจ าต าแหน่ง 60,000.00           46,500.00          - -    
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 404,760.00         404,760.00        - -    
      เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้าง 124,080.00         124,080.00        - -    

2,321,900.00     2,050,200.00    -    

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับการศึกษา
      เงินเดือนพนักงาน 792,240.00         792,240.00        - -    
      เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 70,560.00           70,560.00          - -    
      เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00           42,000.00          - -    
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 262,320.00         260,280.00        - -    
      เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 79,200.00           79,140.00          - -    

1,246,320.00     1,244,220.00     - -    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
      เงินเดือนพนักงาน 767,880.00         748,680.00        - -    
      เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 90,000.00           90,000.00          - -    
      เงินวทิยฐานะ 4,760.00             -  - -    

36

องค์การบริหารส่วนต่าบลกะลุวอ  อ่าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส
ตัง้จ่ายข้อบัญญัติงบประมาณประจ่าปี  2563

 ตัง้แต่วันที   1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที   30   กันยายน  2563   

หมวด / ประเภท / รายละเอียด



      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 116,760.00         116,760.00        - -    
      เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 54,000.00           54,000.00          - -    

1,033,400.00     1,009,440.00     - -    

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสังคมสงเคราะห์
      เงินเดือนพนักงาน 735,060.00         735,060.00        - -    
      เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 69,960.00           69,960.00          - -    
      เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00           42,000.00          - -    
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 509,640.00         508,440.00        - -    
      เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 90,000.00           90,000.00          - -    

1,446,660.00     1,445,460.00     - -    

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน
      เงินเดือนพนักงาน 760,160.00         668,700.00        - -    
      เงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน 112,440.00         69,000.00          - -    
      เงินประจ าต าแหน่ง 60,000.00           60,000.00          - -    
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 581,400.00         581,400.00        - -    
      เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 136,860.00         136,860.00        - -    

1,650,860.00     1,515,960.00    -    

                                            รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ่า)    11,881,480.00    11,417,580.00  -    

หมวดค่าตอบแทน
งานบริหารทั วไป
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 288,630.00         288,630.00         - -    
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00            -   - -    
      ค่าเช่าบ้าน 264,000.00         258,500.00       -    
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 48,960.00           23,300.00         -    

611,590.00        570,430.00      -    

งานบริหารงานคลัง
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 600,000.00         457,800.00       -    
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00            - -    
      ค่าเช่าบ้าน 152,200.00         152,200.00       -    
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,500.00            7,500.00           -    

769,700.00        617,500.00      -    

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับการศึกษา
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 160,700.00         160,700.00       -    
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.00             - -    
      ค่าเช่าบ้าน 99,780.00           76,600.00         -    
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 61,000.00           56,500.00         -    

326,480.00        293,800.00       - -    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
      ค่าตอบแทน
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      - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,800.00           11,400.00         -    

30,800.00         11,400.00        -    

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 103,410.00         103,410.00        - -    
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,500.00            -                   - -    
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000.00           17,400.00          - -    

150,910.00        120,810.00       -

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน   
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 106,000.00         106,000.00        - -    
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.00             -  - -    
      ค่าเช่าบ้าน 90,000.00           90,000.00          - -    
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,900.00           14,900.00         -    

212,900.00        210,900.00       - -    

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 306,000.00         238,200.00       -    

306,000.00        238,200.00      -    

                                               รวมค่าตอบแทน          2,408,380.00     2,063,040.00     - -    
หมวดค่าใช้สอย
งานบริหารทั วไป
       รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
         - ค่าก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกุล 325,000.00         306,941.00        - -    
         - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 26,000.00           26,000.00          - -    
         - ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 614,000.00         614,000.00        - -    
         - ค่าถ่ายเอกสาร 10,000.00           6,646.00            - -    
         - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 17,650.00           9,200.00            - -    
       รายจ่ายเกีย่วกับรับรองและพิธกีาร 18,000.00           1,900.00            - -    
       รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ -    

         - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 800,000.00         689,938.00        - -    
         - ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายก อบต.และสมาชิก อบต. 5,951.00            -                   - -    
         - ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 2,820.00            -                   - -    
         - ค่าสินไหมทดแทน 19,000.00           9,146.36            - -    
         - โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 28,350.00           28,350.00          - -    
         - โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน  อบต.กะลุวอ  -                   - -    
         - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 150,000.00         37,200.00          - -    
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000.00         182,199.60        - -    

2,216,771.00     1,911,520.96     - -    

งานบริหารงานคลัง
      รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
         - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00             - -         -    
         - ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 252,000.00         252,000.00        - -    
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         - ค่าถ่ายเอกสาร 3,000.00             -  - -    
         - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,000.00             -  - -    
       รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะอืน่ -    
         - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 162,000.00         156,403.00        - -    
         - โครงการเพิม่ประสิทธภิาพในการจัดเก็บภาษี 10,000.00           576.00              - -    
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,800.00            2,090.00           -    

442,800.00        411,069.00       - -    

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 
       รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะอืน่  - -    
        - โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควนัในเขตต าบลกะลุวอ 30,000.00            - -    
        - โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)อาสาสมัครกูช้ีพกูภ้ัย 100,000.00          - -    

130,000.00         -  - -    

งานส่งเสริมการเกษตร
       รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะอืน่
        - โครงการส่งเสริมให้ประชาชนยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียง 180,000.00         179,725.00       -    

180,000.00        179,725.00      -    

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน
      รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
         - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,000.00             - -    
         - ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 252,000.00         252,000.00       -    
         - ค่าถ่ายเอกสาร 1,000.00             - -    
         - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 20,000.00           9,388.00           -    

      รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะอืน่
         - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 41,000.00           32,065.00         -    
      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 430,009.00         334,259.00       -    

747,009.00        627,712.00      -    

งานก่าจัดขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกุล
      รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
         - ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 336,000.00         336,000.00       -    

336,000.00        336,000.00      -    

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับการศึกษา
      รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
         - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00            - -    
         - ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 455,000.00         455,000.00       -    
         - ค่าถ่ายเอกสาร 10,000.00             - -    
         - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 10,000.00           3,288.00           -    
       รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะอืน่ -    
         - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 91,000.00           83,226.00          - -    
        - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000.00         94,551.60          - -    

676,000.00        636,065.60      -    
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
       รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะอืน่  -
         - ค่าพัฒนาผู้ประกอบวชิาชีพครูทีสั่งกัดศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 30,000.00            -  - -    
         - โครงการจัดการศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 183,950.00         148,630.00        - -    
         - โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ 20,000.00            -  - -    
         - โครงการพาน้องท่องฝันสานสัมพันธค์รอบครัว 30,000.00           29,300.00          - -    
         -  โครงการยิม้สวย ฟันใส  เพือ่สุขภาพปากดี 15,000.00            - -    
         -  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวยัท้องถิน่ไทยผ่านการเล่น  -  - -    
         - โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 150,000.00         149,998.00        - -    
         - โครงการสายสัมพันธน์ักเรียน ผู้ปกครอง  ครู  และบุคลากร 20,000.00            - -    
         - โครงการอาหารกลางวนัส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็ก 338,000.00         224,700.00        - -    

786,950.00        552,628.00      -    

งานศึกษาไม่ก่าหนดระดับ
       รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะอืน่
         - โครงการจัดงานมหกรรมวชิาการและกีฬาสัมพันธ์ -                   -                  -         -    
         - โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกรุอาน -                   -                  -         -    
         - โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านกีฬา -                   -                  -         -    

งานกีฬาและนันทนาการ
      รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะอืน่
        - โครงการแข็งขันกีฬาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  -                   -                  -    
        - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 100,000.00         99,710.00         -    
        - โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ  -                   -                  -    

100,000.00        99,710.00        -    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ น
      รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะอืน่
         - โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ -                   -                  
         - โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสารทเดือนสิบ 8,000.00            6,200.00           
         - โครงการประเพณีวนัลอยกระทง -                   -                  
        -  โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 200,000.00         199,980.00       
         - โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ -                   -                  
         - โครงการส่งเสริมกรรมเข้าพรรษา -                   -                  
         - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีลากพระหรือชักพระ 20,000.00           13,775.00         
         - โครงการสนับสนุนเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิน่ -                    - 
         - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 9,400.00             - 

237,400.00        219,955.00      

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสังคมสงเคราะห์
      รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
         - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 23,000.00           12,905.00         
         - ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 763,000.00         735,000.00       
         - ค่าถ่ายเอกสาร 5,000.00             - 
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         - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 9,000.00             - 
       รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะอืน่
         - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 60,000.00           47,480.00         
      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000.00         95,925.00         

1,010,000.00     891,310.00      

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ
        - โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ -                   -                  

-                  -                  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื น
       รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ
         - โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ -                   -                  

         - โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย โรรคพิษสุนัขบ้า 21,582.00           19,920.00         
         - โครงการอบรมสุขภาพอนามัยส าหรับเด็ก (ก่อนวยัเรียน) 20,000.00           -                  

41,582.00         19,920.00        

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
       รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ  -
         - โครงการ  อบต.เคล่ือนที่ 30,000.00            -  -
         - โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่  แผนด าเนินการ 30,000.00            -  -
         - โครงการเตรียมรับเสด็จ 93,000.00           84,898.00         
         - โครงการรณรงค์เกีย่วกับการจัดการขยะ 100,000.00          -  -
         - โครงการอบรมเพือ่สร้างความปรองดองของคนในชุมชน/สังคม 30,000.00            -
         - โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธเิลือกต้ัง 30,000.00            -  -

313,000.00        84,898.00        

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
       รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ
         - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 14,000.00            - 
         - โครงการฝึกทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน 28,495.00            - 
         - โครงการฝึกอบรมช่างเฟอร์นิเจอร์ 87,505.00            - 
         - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด 50,000.00           50,000.00         
         - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและบุคลากรทางศาสนา  -  - 
         - โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลกะลุวอ 23,909.00           23,450.00          -

203,909.00        73,450.00        

                                  รวมค่าใช้สอย     7,421,421.00     6,043,963.56    

หมวดค่าวัสดุ  -
งานบริหารทั วไป
       วสัดุส านักงาน 100,000.00         68,442.00          -
       วสัดุงานบ้านงานครัว 20,000.00           17,422.00          -
       วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000.00            -  -
       วสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 200,000.00         138,224.70        -
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       วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,900.00             -  -
       วสัดุคอมพิวเตอร์ 150,000.00         148,296.00       

498,900.00        372,384.70       -

งานบริหารงานคลัง
       -วสัดุส านักงาน 60,000.00           53,289.55          -
       -วสัดุงานบ้านงานครัว 10,000.00            -  -
       -วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000.00             -  -

       -วสัดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00           23,758.00         

122,000.00        77,047.55         -

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน
       -วสัดุส านักงาน 25,000.00           22,728.00         
       -วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 182,000.00         106,105.00       
       -วสัดุก่อสร้าง 5,000.00              -
       -วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 200,000.00         125,795.40       
       -วสัดุคอมพิวเตอร์ 60,000.00           43,412.00         

472,000.00        298,040.40      -    

งานก่าจัดขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกุล -    
       -วสัดุงานบ้านงานครัว 390,000.00         370,000.00       

390,000.00        370,000.00      -    

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับการศึกษา
       -วสัดุส านักงาน 23,500.00           23,282.00          - -    
       -วสัดุงานบ้านงานครัว 15,000.00           13,547.00          - -    
       -วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 50,000.00           34,428.70          - -    
       -วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00             -  - -    
       -วสัดุคอมพิวเตอร์ 72,380.00           72,380.00          - -    

165,880.00        143,637.70       - -    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  - -    
       -วสัดุอาหารเสริม(นม) 1,962,038.00      1,903,075.20      - -    

1,962,038.00     1,903,075.20     - -    

งานกีฬาและนันทนาการ -    
       -วสัดุกีฬา 50,000.00           49,940.00         -    

50,000.00         49,940.00        -    

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสังคมสงเคราะห์  - -    
       -วสัดุส านักงาน 43,200.00           42,911.00          - -    
       -วสัดุงานบ้านงานครัว  -  - -    
       -วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 322,800.00         190,793.90       -    
      - วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  -  - -    
       -วสัดุเคร่ืองแต่งกาย  -  - -    
       -วสัดุคอมพิวเตอร์ 102,000.00         101,480.00       -    
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468,000.00        335,184.90      -    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื น -    
       - วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 60,000.00           59,458.00         -    

60,000.00         59,458.00         - -    

                                           รวมค่าวัสดุ    4,188,818.00     3,608,768.45    - -    

หมวดค่าสาธารณูปโภค
งานบริหารทั วไป -    
       -ค่าไฟฟ้า 450,000.00         407,949.42        - -    
       -ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000.00           19,717.96          - -    
       -ค่าไปรษณีย ์และดวงตราไปรษณีย์ 10,000.00           6,585.00            - -    
       -ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 163,600.00         151,600.00        - -    

653,600.00        585,852.38      -    

งานบริหารงานคลัง  - -    
       -ค่าบริการไปรษณีย์  - -    

40,000.00           7,296.00            - -    

40,000.00         7,296.00           - -    

                                                รวมค่าสาธารณูปโภค      693,600.00        593,148.38      -    

2.รายจ่ายเพื อการลงทุน -    
ค่าครุภัณฑ์ -    
งานบริหารทั วไป -    
     ครุภัณฑ์ส านักงาน -    
      - ถังน้ าพลาสติก 220,800.00         220,000.00       -    
      - พัดลมอุตสาหกรรม 16,800.00           16,800.00         -    
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -    
      - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล  แบบที ่2 60,000.00           60,000.00         -    
      - เคร่ืองพิมพ์ เลเซอร์ 7,180.00            7,000.00           -    

304,780.00        303,800.00      -    

งานบริหารงานคลัง -    
     ครุภัณฑ์ส านักงาน -    
       - เก้าอีส้ านักงาน 20,100.00           19,500.00         -    
       - โต๊ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต 4,900.00            4,900.00           -    
      - โต๊ะท างานเหล็กขนาด 5 ฟุต 6,600.00            6,100.00           -    
     ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -    
      - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  แบบที ่2 30,000.00           30,000.00         -    
      - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  แบบที ่2 30,000.00           30,000.00         -    
      - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 15,000.00           15,000.00         -    

43

44



      - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด าNetwork แบบที ่1 8,900.00            8,900.00           
      - เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 Kva 5,800.00            5,800.00           -    

121,300.00        120,200.00      -    

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน -    
   ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน -    
       - เก้าอีพ้ักคอยแบบเหล็ก 11,000.00           11,000.00         -    
       - เก้าอีส้ านักงาน 16,200.00           16,200.00         -    
       - โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,500.00            3,500.00           -    
       - โต๊ะท างาน 20,200.00           20,200.00         -    
  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -    
       -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 30,000.00           30,000.00         -    
       -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ส าหรับงานประมวลผล 22,000.00           22,000.00         -    

102,900.00        102,900.00      -    

งานก่าจัดขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกุล -    
  ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -    
      - รถบรรทุกขยะ 2,400,000.00      2,400,000.00     -    

2,400,000.00     2,400,000.00    -    

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับการศึกษา -    
      ครุภัณฑ์ส านักงาน  -  - -    
       - เก้าอีส้ านักงาน 9,200.00            9,200.00           -    
       - ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 4,500.00             - -    
       - ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบ 20 ช่อง 15,600.00           15,600.00         -    
       - ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบ 40 ช่อง 9,800.00            9,800.00           -    
       - ตู้บานเล่ือนกระจก 9,800.00            9,800.00           -    
       - ตู้ล็อคเกอร์ 4,000.00            4,000.00           -    
       - ตู้เหล็กประตูสไลด์ 6,500.00            4,900.00           -    
       - โต๊ะท างาน 18,000.00           18,000.00         -    
       - โต๊ะพับหน้าพลาสติกไฟเบอร์ 23,000.00           23,000.00         -    
       - ถังน้ าพลาสติก 27,600.00           27,600.00         -    
     ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15,000.00           15,000.00         -    

      - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ Led สี 143,000.00        136,900.00      -    

งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสังคมสงเคราะห์ -    
      ครุภัณฑ์ส านักงาน -    
      - เก้าอีส้ านักงาน 13,700.00           13,700.00         -    
      - เก้าอีส้ านักงาน 7,600.00            6,000.00           -    

      - เก้าอีส้ าหรับผู้มาติดต่อราชการ 8,970.00            7,500.00           -    
      - ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบประตูบานเล่ือนใส 4,900.00            4,900.00           -    
      - เคร่ืองปรบอากาศแบบแยกส่วน 18,000  บีทียู่ 28,600.00           27,600.00         -    
      - ตู้กระจกโครงอลูมิเนียม 4,200.00            4,200.00           
      - ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 9,800.00            9,800.00           -    
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      - ตู้ไม้ 2,800.00            2,800.00           -    
      - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5,300.00            4,300.00           -    
      - ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ่ 4,900.00            4,900.00           -    
      - ตู้เอกสาร 15 ล้ินชัก 3,600.00            3,600.00           -    
      - โต๊ะท างาน 7,000.00            7,000.00           -    
      - โต๊ะท างานขาเหล็ก 7,000.00            7,000.00           -    
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -    
      -เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับประมวลผล 30,000.00           30,000.00         -    
      -อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (smart Card Reader ) 1,400.00              - -    

139,770.00        133,300.00      -    

                                                         รวมค่าครุภัณฑ์            3,274,750.00     3,197,100.00    -    

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน -    
ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง -    
   อาคารต่างๆ  - -    
        - โครงการก่อสร้างโรงจอดรถผู้มาติดต่อราชการ 915,000.00         915,000.00       
        - โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ อบต.กะลุวอ 1,350,000.00      1,350,000.00     -    
        - โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร. อบต.กะลุวอ 200,000.00         197,000.00       -    
        - โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ  ทีท่ าการ  อบต.กะลุวอ  -  -  - -    

2,465,000.00     2,462,000.00    -    

    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค -    
        - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกยาว หมูท่ี ่2 625,700.00         576,000.00       -    
        - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าเรือ  หมูท่ี ่ 3 356,500.00         352,000.00       -    
        - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วย หมูท่ี ่ 6 252,000.00         249,000.00       -    
        - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านเปาะซูแอ-โรงเรียนอัซซูลามียะห์ หมูท่ี ่1 202,800.00         200,000.00       
        - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หน้าบ้านมะแด-มะยดิีง หมูท่ี ่8 321,000.00         318,000.00       -    
        - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หน้าบาลาเซาะบายะห์ หมูท่ี ่5 346,000.00         342,000.00       -    
        - โครงการขุดลอกคูคลองประจ าปี 2563 600,000.00         590,000.00       -    
        - เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาปรับราคาได้ (ค่า k ) 35,000.00            - -    
        - รางระบายน้ า คสล.สายดาแลฮูมอ 300,000.00         288,000.00       -    

3,039,000.00     2,915,000.00    - -    

                                                         รวมค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง            5,504,000.00     5,377,000.00    - -    

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

                                                             รวมรายจ่ายอื น                 25,000.00         25,000.00         - -    

หมวดเงนิอุดหนุน -    
งานบริหารทั วไป -    
เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  - -    
       -อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ 40,000.00           40,000.00          - -    

40,000.00         40,000.00         - -    
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งานไฟฟ้าถนน -    
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  - -    
       -อุดหนุนขยายเขตเสาไฟฟ้าสาธารณะ/แรงต่ า 200,000.00         199,988.49        - -    

200,000.00        199,988.49       - -    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา -    
เงินอุดหนุนส่วนราชการ -    
      - เงินอุดหนุนส่วนราชการ(เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนงสังกัดส านักงานคณะกรรมการ) 3,600,000.00      3,343,178.00     -    

3,600,000.00     3,343,178.00     - -    

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน -    
เงินอุดหนุนเอกชน -    
      - อุดหนุนกลุ่มทอผ้าเขานาคา   -  - -    
      - อุดหนุนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านยาบี   -  - -    

  -  -  - -    

                                                    รวมเงนิอุดหนุน       3,840,000.00     3,583,166.49     - -    
งบกลาง  - -    
    งบกลาง  - -    
       เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 130,996.00         124,100.00        - -    
       เงินสมทบองทุนเงินทดแทน 6,315.00            6,295.00            - -    
       เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 7,471,200.00      6,864,800.00      - -    
       เบีย้ยงัชีพคนพิการ 3,235,200.00      2,983,200.00      - -    
       เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000.00           8,500.00            - -    
       ส ารองจ่าย 1,190,000.00      1,112,403.00      - -    
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน -    
       เงินสมทบกองทุน  สปสช. 261,000.00         261,000.00        - -    

       เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) 245,120.00         245,120.00        - -    

                                               รวมรายจ่ายงบกลาง   12,551,831.00    11,605,418.00   - -    

                                                                           รวมรายจ่าย 53,777,000.00    49,417,144.88   - -    

จ่ายจากเงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
      หมวดค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง /ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
          - โครงการขุดลอกคลองกูแบสาลอ หมูท่ี ่4  บ้านกูแบสาลอ 495,000.00
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื น
      หมวดค่าวสัดุ/วสัดุงานบ้านครัว
        - เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 36,018.00
 จ่ายจากเงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 531,018.00

                                  รวมรายจ่ายทัง้สิน้ 49,948,162.88  
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ส่วนที่ 4 
 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอได้ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.บ้านเปาะซูแอ-โรงเรียนอัซซูลลามียะห์ หมู่ที่ 1              200,000  บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกยาว ม.2      576,000  บาท 

 3. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่าเรือ หมู่ที่ 3         352,000  บาท 
 4. ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. สายดาแลฮูมอ หมู่ที่ 4                      288,000  บาท 
 5. ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. หน้าบาลาเซาะห์บายะห์ หมู่ที่ 5                342,000  บาท 

6. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ช่วย หมู่ที่ 6        249,000  บาท 
7. ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. หน้าบ้านมะแด-มะยีดิง หมู่ที่ 8      318,000  บาท 
8. อุดหนุนขยายเขตเสาไฟฟ้าสาธารณะ/แรงต่้า                      199,988.49  บาท 
9. โครงการขุดลอกคูคลองภายในต้าบลกะลุวอ       288,000  บาท     

รวม   9   โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น   2,812,988.49 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. โครงการอาหารกลางวัน                                            3,567,878  บาท 
2. โครงการอาหารเสริมนม                                   1,673,221.94  บาท 
3. โครงการพาน้องท่องฝันสานสัมพันธ์ครอบครัว           29,300  บาท 
4. สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ               6,864,800  บาท 
5. สนับสนุนการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ                                  2,983,200  บาท 
6. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด                         99,710  บาท 
7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด                   50,000  บาท 
8. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า            19,920  บาท 
9. สนับสนุนการสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์             8,500  บาท 
10. โครงการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 148,630  บาท 
11. สนับสนุนเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่(สปสช.)      261,000  บาท 
12. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน              149,998  บาท 
13. ส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุต้าบลกะลุวอ               23,450  บาท 

รวม   13   โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น   15,879,607.94  บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 - ไม่มี  -  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

1. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง                  179,725  บาท 

รวม   1  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น   179,725  บาท 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

1. โครงการเตรียมการรับเสด็จ               84,498  บาท 

รวม   1   โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น      84,498   บาท 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสารทเดือนสิบ           6,200  บาท 
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีลากพระหรือชักพระ                  13,775  บาท
3. โครงการเมาลิดสัมพันธ์             119,980  บาท 

รวม   3   โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น   139,955   บาท   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  

1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร                  37,200  บาท 
2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี                576  บาท 
3. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง                  40,000  บาท    
    ส่วนท้องถิ่น  อ้าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
4. ก่อสร้างโรงจอดรถผู้มาติดต่อราชการ                       915,000  บาท 
5. ปรุงปรุงต่อเติมโรงจอดรถ อบต.กะลุวอ                1,350,000  บาท 
6. ปรับปรุงอาคาร อปพร. อบต.กะลุวอ          197,000  บาท 

รวม   6   โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น   2,539,776   บาท 
รวมทั้งสิ้น  33    โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  21,636,550.43  บาท 
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จ่ายขาดเงินสะสม 
1. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ้าองค์การบริหารส่วนต้าบลกะลุวอ                  148,710  บาท 
2. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตต้าบลกะลุวอ (ถุงยังชีพ)               1,294,000  บาท 
3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกูแบสาลอ-สะปอม  หมู่ที่ 4  
 3,000,000  บาท 
4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคอกไก่  หมู่ที่ 6     3,100,000  บาท 
5. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4           792,000  บาท 
6. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5           268,500  บาท 
7. จัดซื อครุภัณฑ์โครงการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019   
    - โทรทัศน์ LED  จ้านวน 2 เครื่องๆละ  3,290  บาท             6,580  บาท 
    - จานดาวเทียม  จ้านวน 1 เครื่อง               4,500  บาท 
    - พัดลมตั งโต๊ะ  จ้านวน 19 ตัวๆละ 350  บาท              6,650  บาท 
    - เครื่องปั้มน ้า 300 วัตต์ จ้านวน 1 เครื่อง                6,900  บาท 
    - เครื่องปั้มน ้า 200 วัตต์ จ้านวน 1 เครื่อง                5,900  บาท 

รวมเป็นเงิน  8,633,740  บาท 

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
1. โครงการขุดลอกคลองกูแบสาลอ  หมู่ที่ 4           498,100  บาท 
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย สนามสร้างปัญญา       169,500  บาท 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV                             30,000  บาท     
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกูแบสาลอ 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท้าหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน          36,018  บาท 

รวมเป็นเงิน  733,618  บาท 
รวมงบประมาณปี พ.ศ.2563 เป็นเงิน  31,003,908.43  บาท 
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ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 

ส านักปลัด 
1. ถังน ้าพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร จ้านวน 16 ใบๆ ละ 13,750 บาท     220,000  บาท 
2. พัดลมอุตสาหกรรม 6 ตัวๆละ 2,800 บาท            16,800  บาท 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับประมวลผล แบบที่ 2 จ้านวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000  บาท             60,000  บาท 
4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ้านวน 2 เครื่องๆละ 3,500 บาท                                7,000  บาท 

รวมเป็นเงิน       303,800   บาท 
กองคลัง 
1. เก้าอี ส้านักงานพนักพิงสูง จ้านวน 1 ตัว               3,900  บาท 
2. เก้าอี ส้านักงาน  
    - แบบมีเท้าแขน  จ้านวน 2 ตัวๆละ 3,200 บาท             6,400  บาท 
    - แบบผ้าตาข่าย  จ้านวน 1 ตัว                2,300  บาท 
    - แบบหนังทรงเตี ย  จ้านวน 4 ตัวๆละ  1,300  บาท               5,200  บาท 
3. เก้าอี ส้าหรับผู้มาติดต่อราชการ  จ้านวน 1 ตัว              1,700  บาท 
4. โต๊ะท้างานเหล็กขนาด 4 ฟุต จ้านวน 1 ตัว              4,900  บาท 
5. โต๊ะท้างานเหล็กขนาด 5 ฟุต จ้านวน 1 ตัว              6,100  บาท 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล (แบบที่ 2) จ้านวน 2 เครื่องๆละ 30,000  บาท       60,000  บาท 
7. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED จ้านวน 1 เครื่อง          15,000  บาท 
8. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า Network แบบที่ 1 จ้านวน 1 เครื่อง           8,900  บาท 
9. เครื่องส้ารองไฟ ขนาด 1 kva จ้านวน 1 เครื่อง              5,800  บาท 

รวมเป็นเงิน     120,200    บาท 
กองการศึกษา 
1. ตู้เหล็กประตูสไลด์  จ้านวน 1 ตัว                4,900  บาท 
2. โต๊ะพับหน้าพลาสติกไฟเบอร์ จ้านวน 10 ตัวๆละ 2,300 บาท          23,000  บาท 
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ้านวน 1 เครื่อง            15,000  บาท 

รวมเป็นเงิน     42,900    บาท 
 
กองสวัสดิการสังคม 
1. เก้าอี ส้านักงาน จ้านวน 4 ตัวๆละ 1,500  บาท              6,000  บาท 
2. เก้าอี ส้าหรบผู้มาติดต่อราชการ จ้านวน 6 ตัวๆละ 1,250  บาท            7,500  บาท 
3. ตู้เหล็กแบบประตูบานเลื่อนใส จ้านวน 1 ตู ้              4,900  บาท 
4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 1800 บีทียู จ้านวน 1 เครื่อง                  27,600   บาท 
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5. ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร จ้านวน 2 ตู้ๆละ  4,900  บาท             9,800  บาท 
6. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ้านวน 1 ตู้               4,300  บาท 
7. โต๊ะท้างาน จ้านวน 2 ตัวๆละ 3,500  บาท              7,000  บาท 
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับประมวลผล จ้านวน 1 เครื่อง             7,000  บาท 

รวมเป็นเงิน     74,100    บาท 
 
กองช่าง 
1. เก้าอี พักคอยแบบเหล็ก  จ้านวน 2 ชุดๆละ  5,500  บาท          11,000  บาท 
2. เก้าอี ส้านักงาน 
    - โครงเหล็กบุฟองน ้า ขนาดสูง 1,200 มม. จ้านวน  1 ตัว            3,500  บาท 
    - โครงเหล็กบุฟองน ้า  ขนาดสูง 1,100 มม. จ้านวน  1 ตัว            3,200  บาท 
    - โครงเหล็กบุฟองน ้า  ผลิตจากเหล็กหนา 1.2 มม. จ้านวน 5 ตัวๆละ 1,900  บาท             9,500  บาท 
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์  จ้านวน 1 ตัว                3,500  บาท 
4. โต๊ะท้างานเหล็ก   
    - มีลิ นชัก ขนาด 5 ฟุต กว้าง 1,534 มม. จ้านวน 2 ตัวๆละ 6,600 บาท                   13,200  บาท 
    - มีลิ นชัก ขนาด 120 ซม. จ้านวน 2 ตวัๆละ 3,500 บาท              7,000  บาท 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับประมวลผลแบบที่ 2 จ้านวน 1 เครื่อง          30,000  บาท 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จ้านวน 1 เครื่อง            22,000  บาท 
7. รถบรรทุกขยะ  จ้านวน 1 คัน                  2,000,000  บาท 

รวมเป็นเงิน     2,102,900    บาท 
รวม   31  ครุภัณฑ์   งบประมาณ  2,643,900  บาท 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.กะลุวอ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ล าดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนโครงการ 
ที่ได้ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 24 14 58.4% 9 41.6% 
2. ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 55 13 23.6% 42 76.4% 
3. ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและ

การรักษาความสงบเรียบร้อย 
9 2 22.2% 7 77.8% 

4. ด้านการวางแผน การ ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

8 1 12.5% 7 87.5% 

5. ด้านการบริหารจดัการและการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

7 1 14.2% 6 85.8% 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

14 3 21.4% 11 78.6% 

7. ด้านการบริหารจดัการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

15 6 40% 9 60% 

รวม 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 132 40 30.4% 92 69.6% 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี  2563 

ล าดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนโครงการ 
ที่ได้ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 8 8 100% 0 0.00% 
2. ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 31 18 58% 13 42% 
3. ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและ

การรักษาความสงบเรียบร้อย 
4 0 0.00% 4 100% 

4. ด้านการวางแผน การ ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

1 1 100% 0 0.00% 

5. ด้านการบริหารจดัการและการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

3 1 33.4% 2 66.6% 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

9 3 33.4% 6 66.6% 

7. ด้านการบริหารจดัการตามหลัก                
ธรรมาภิบาล 

8 6 75% 2 25% 

รวม 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 64 37 57.8% 27 42.2% 
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ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
โครงการตาม
แผนพฒันา

ท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการที่ได้
ด าเนนิการ 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้

ด าเนนิการ 

คิดเปน็
ร้อยละ 

โครงการ 
ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

จ านวน
โครงการที ่

ไดด้ าเนนิการ 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการ
ที่ไม่ได้

ด าเนนิการ 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 24 14 58.4% 10 41.6% 8 8 100% 0 0.00% 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 55 13 23.6% 42 76.4% 31 18 58% 13 42% 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

9 2 22.2% 7 77.8% 4 0 0.00% 4 100% 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม  
และการท่องเท่ียว 

8 1 12.5% 7 87.5% 1 1 100% 0 0.00% 

5. ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

7 1 14.2% 6 85.8% 3 1 33.4% 2 66.6% 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

14 3 21.4% 11 78.6% 9 3 33.4% 6 66.6% 

7. ด้านการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมภิบาล 

15 6 40% 9 60% 8 6 75% 2 25% 

รวม   7   ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 132 40 30.4% 92 69.6% 64 37 57.8% 27 42.2% 

สรุปผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2563  (จากตารางด้านบน) 
1.โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    จ้านวน  132  โครงการ   
2.โครงการตามแผนด้าเนินงาน   จ้านวน  64  โครงการ 



๔๙ 
 

ส่วนที่ 5 

การบันทึกข้อมลูแบบรายงาน 

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ             
ในภาพรวมในประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ              
พ.ศ.๒๕63 โดยใช้แบบ ประเมิน ดังนี้  

แบบที่ ๑ :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
               โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้   

   ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
แบบที่ 2 :  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน     
                        ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบที่ 3/1 :  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร    

   ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง    
   หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

แบบที่ 3/2 :  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน    
   ภาพรวมส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน  

                        ท้องถิ่น ในภาพรวม โดยมีก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด  
                        ปีงบประมาณ 
แบบที่ 3/3 :  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  
                        ภาพรวม ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
                        ท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด 
                        ปีงบประมาณ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 

แบบประเมนิผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 



๕๑ 
 

 

 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ประเมินปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ  
  

ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนที่  2   สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.กะลุวอ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ล าดับ 

ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนโครงการ 
ที่ได้ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 24 14 58.4% 9 41.6% 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 55 13 23.6% 42 76.4% 
3. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและ 

การรักษาความสงบเรียบร้อย 
9 2 22.2% 7 77.8% 

4. ด้านการวางแผน การ ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

8 1 12.5% 7 87.5% 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

7 1 14.2% 6 85.8% 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

14 3 21.4% 11 78.6% 

7. ด้านการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

15 6 40% 9 60% 

รวม 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 132 40 30.4% 92 69.6% 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี  2563 
ล าดับ 

ที่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 8 100% 0 0.00% 

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 31 18 58% 13 42% 
3. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและ 

การรักษาความสงบเรียบร้อย 
4 0 0.00% 4 100% 

4. ด้านการวางแผน การ ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

1 1 100% 0 0.00% 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

3 1 33.4% 2 66.6% 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

9 3 33.4% 6 66.6% 

7. ด้านการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

8 6 75% 2 25% 

รวม 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 64 37 57.8% 27 42.2% 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 



๕๒ 
 

ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม 
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ           
มีรายละเอียด  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามีทั้งหมด  7  ด้าน    
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
 
ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  ๙  ประเด็น 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
๑.  วิธีการประเมิน 

๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 



๕๓ 
 

-  ก ำหนดแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
 แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะลุวอ ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวมตำม
ยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอทั้ง 8 หมู่บ้านๆ ละ ๑๐ คนๆ 
ละ ๑ ชุด รวมเป็น 8๐ คน 
 ๑.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมำณ  ส ำรวจในช่วงเดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

๑.๓  ด าเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และท ำกำรสุ่มประเมินประชำกร        

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ท าแบบประเมิน 
๑.  หมู่ที ่ ๑  บ้านยาบ ี ๑๐ 
๒.  หมู่ที่  ๒  บ้านก าแพง ๑๐ 
๓.  หมู่ที่  ๓  บ้านกาแนะ ๑๐ 
๔.  หมู่ที่  ๔  บ้านกูแบสาลอ ๑๐ 
๕.  หมู่ที่  ๕  บ้านจาเราะสะโต ๑๐ 
๖.  หมู่ที่  ๖  บ้านโคกศิลา ๑๐ 
7.  หมู่ที่  7  บ้านรอตันบาตู ๑๐ 
8.  หมู่ที่  8  บ้านกาโมแร ๑๐ 

รวมประชากรเป้าหมาย 8๐   คน 

๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 
  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  8๐  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  8๐  ชุด 

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็น
การประเมิน  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

๑)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  7,200  คะแนน  
                                              (7 x 10 x 8๐) 

    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – 2,40๐        คะแนนระดับ  ไม่พอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน 2,401 – 4,800   คะแนนระดับ  พอใจ 
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   4,801 –7,200   คะแนนระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 
  

     คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X  ๑๐๐ 

     คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตล่ะยุทธศาสตร ์
(๕,040  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ = 



๕๔ 
 

คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(8๐๐  คะแนน)   

 

๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  5,6๐๐  คะแนน 
                (๑๐ x 7 x 8๐) 

    ๒.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – 1,866         คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๒.๒)  ระดับคะแนน    1,867 – 3,733   คะแนนระดับ   พอใจ 
    ๒.๓)  ระดบัคะแนน    3,734 – 5,6๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 
 

 
๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 8๐๐  คะแนน 
                                (10 x 8๐) 
  ๓.๑)  ระดับคะแนน   ๐ – ๒66   คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ 

    ๓.๒)  ระดับคะแนน   ๒67 – 533    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
    ๓.๓)  ระดับคะแนน   534 – 8๐๐   คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม             
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   8๐   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย จ านวน   3๔   คน  

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ  = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพฒันา 

(5,60๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเดน็การพัฒนา  

= 



๕๕ 
 

๑.๒  เพศ   หญิง     จ านวน   4๖   คน   

๒.  อายุ 
๒.๑   ต่ ากว่า  ๒๕  ป ี    จ านวน   ๑5  คน   

  ๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ปี  จ านวน   38 คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ปี  จ านวน   17 คน  
  ๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี      จ านวน  10 คน   
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา  จ านวน      30 คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า         จ านวน  32 คน    
  ๓.๓  ปริญญาตรี       จ านวน        18 คน    
  ๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี      จ านวน   ๐    คน 

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จ านวน  2 คน  
  ๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร    จ านวน  41 คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  26 คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จ านวน  10 คน 
  ๔.๕  อ่ืนๆ     จ านวน  1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 

๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมทั้งหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  7,2๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   5,124 พอใจมาก 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 5,201 พอใจมาก 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 5,088 

พอใจมาก 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ 5,138 พอใจมาก 



๕๖ 
 

ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5,112 

พอใจมาก 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5,196 

พอใจมาก 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 

5,089 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 50,4๐๐  คะแนน) 35,948 พอใจมาก 
 

๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมทั้งหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   71.1 - - 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 72.2 - - 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

70.6 - - 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

71.3 -   - 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

71 - - 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

72.1 - - 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 

70.6 - - 

ภาพรวม 71.3% - - 
 
๒.๓  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 5,6๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4,007 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 4,013 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3,939 พอใจมาก 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 4,035 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4,033 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3,964 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 4,009 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3,960 พอใจมาก 



๕๗ 
 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3,988 พอใจมาก 
รวม (เต็ม  ๕0,4๐๐  คะแนน) 35,948 พอใจมาก 

 
 
๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 71.5 - - 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 71.6 - - 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 70.3 - - 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 72 - - 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 72 - - 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 70.7 - - 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 71.5 - - 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 70.7 - - 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 71.2 - - 

ภาพรวม 71.3 - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๒.๕  สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 565 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 550 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 570 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 599 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 587 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 589 พอใจมาก 



๕๘ 
 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 549 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 545 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 570 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,124 พอใจมาก 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 589 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 579 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 564 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 566 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 565 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 585 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 587 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 572 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 594 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,201 พอใจมาก 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา  

          ความสงบเรียบร้อย 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 563 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 586 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 548 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 566 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 569 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 559 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 582 พอใจมาก 



๕๙ 
 

๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 569 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 546 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,088 พอใจมาก 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม   
                    และการท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 596 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 574 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 568 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 588 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 578 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 554 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 594 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 548 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 538 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,138 พอใจมาก 
 
 

 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์                     
                    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 565 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 579 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 565 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 574 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 573 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 549 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 578 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 555 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 574 พอใจมาก 



๖๐ 
 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,112 พอใจมาก 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา   
                    ท้องถิ่น 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 584 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 579 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 576 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 569 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 569 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 573 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 570 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 593 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 583 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,196 พอใจมาก 
 

 
 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 545 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 566 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 548 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 573 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 592 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 555 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 549 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 578 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 583 พอใจมาก 

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



๖๑ 
 

๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  พบว่า 

๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  71.3    
  ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  70.0๙ )  
- พอใจมากสูงสุด  ร้อยละ  72.2  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
- พอใจมากต่ าสุด ร้อยละ  70.6  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อยและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล) 
  ระดับพอใจมาก  (ตามประเด็นการพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  ๗1.3)  

- พอใจมากสูงสุด          ร้อยละ 72  (มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ
กิจกรรมต่อสาธารณะและมคีวามโปร่งใสในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม) 

- พอใจมากต่ าสุด          ร้อยละ 70.3  (มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม) 

 
 
 
 
 
 
 

 
๓.๒  การเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านตามตัวชี้วัดที่เลือก  พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ไม่ได้ด าเนิน
โครงการฯ  จ านวน  27  โครงการ  ดังนี้ 

   

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จ านวน    0    โครงการ   
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน   13   โครงการ   
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

จ านวน    4    โครงการ   

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

จ านวน    0    โครงการ   

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวน    2    โครงการ   

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน    6    โครงการ   

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมภิบาล 

จ านวน    2    โครงการ   



๖๒ 
 

 
4. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอมีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอดังนี้ 

๕.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอควรจะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้
บรรลุผลส าเร็จให้มากกว่านี้   

๕.๒  หากไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทาง
แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะท าให้ประชาชนมีความพึง
พอใจใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอดีขึ้น   

๕.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอสามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว 
 
 
 



๖๓ 
 

ส่วนที่ 6 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

 
จากที่คณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วน

ต าบลกะลุวอ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีข้อเสนอแนะดังนี้    

ปัญหา 
(1)  โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ 
(2)  ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม 
(3)  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่งผลให้ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนา อยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า 
 
ข้อเสนอแนะ 
(1)  ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง 
(2)  ควรค านึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการ ให้ร้อยละ

ของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 
(3)   ให้ ด า เนิน โครงการที่ ได้ ตั้ ง งบประมาณเอาไว้ แล้ ว  ท า ให้ ครบทุกโครงการ                  

เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙ (3) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด  
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ได้ด าเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอน เรียบร้อยแล้ว  
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

    (ลงชื่อ)            
                  (นายรอมือลี  หะยีและ) 

                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 

 
 
 


