
 

 
 
 
 
 

 
 



ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                      
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้มี
การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถ่ินต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภา
ท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว                
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                      
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

 

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ จึงไดด้ าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล     
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
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ส่วนท่ี ๑ 

บทน า 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ                 
เพื่อประชาชน  ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วน
ใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินของตน  
จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  โดยให้จัดท าตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. ๒๕๔๘                
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
ต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองได้
ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถ่ินได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้สอดคล้องยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่การบูรณา
การร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการ
ท างานเพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ                 
๕ ประการคือ  

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



๒ 
 

๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะมีแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้               
ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิล
ผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                  
และไดป้ระกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งได้ด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน              
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑ และ ๒ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑  
และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ ๒  แก้ไขแผนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครั้งที่  ๒ ไปแล้วนั้น  เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ                
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย     

๑.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖4  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
เสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒   

๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  รับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    

 
 
 
 



๓ 
 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง 
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า               
ในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่ วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมรีะบบติดตามทีด่ีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเปน็ผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วข้ึนอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ 
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่ง
ที่มีความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่ง
ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมนิผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามี
ความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก 
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการ
ตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสนิคุณค่าและการตัดสนิใจอย่างมีหลักเกณฑ์
โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถ่ินจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถ่ิน เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประชาชน



๔ 
 

ในท้องถ่ินล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  
กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลใน
องค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริง
หรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและ
ประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่
เกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินหรือไม่   นโยบายสาธารณะที่
ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถ่ินได้ด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของ
ท้องถ่ินหรือไม่  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 าให้ผู้บริหารท้องถ่ินน าไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบาย
ของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่า
ไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคม
หรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่
ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอปุสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ข้ึน  ตัง้รับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทา้ยเมื่อมโีอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยาย
แผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาท้องถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     



๕ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 
๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ขั้นตอนท่ี ๑   
แต่งตั้ ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บรหิารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

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

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (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                  
มีผลนับตั้งแต่  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   

ขั้นตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

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

 
 



๖ 
 

ขั้นตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภา
ท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๒๙ (๓)  ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

ขั้นตอนท่ี ๕    
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)                  
ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓   
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน      
โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



๘ 
 

4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)                
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  
ดังนี้ 

4.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

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

หรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

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

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถ่ิน โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถ่ิน   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบนพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 



๙ 
 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยว
ในท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีข้ึน     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินท้องถ่ินยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถ่ินมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการทีด่ าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  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)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย

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

 
4.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถ่ิน  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาล
นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่ เป็นทั้งระบบเปิดมากก ว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  



๑๐ 
 

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่
มีผลกระทบต่อท้องถ่ิน  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพื่อให้เกิดการ บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรอืจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดข้ึนได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถ
ท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถ่ิน (value-chain analysis)  การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

4.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ         

พ.ศ. ๒๕๖4  รวมทั้งที่เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  และแก้ไข   
4.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
4.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
4.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
4.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปทีี่ผ่านมาละปีปจัจบุัน 
4.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจ้ากการติดตามและประเมนิผล 

  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

5. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ระเบียบ วิธีในการตดิตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมนิ  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  
๒  ประการ  ดังนี้ 

5.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถ่ิน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้ เสีย 
(stakeholders) ในท้องถ่ิน  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 



๑๑ 
 

   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง ข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ

ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการ
ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการ
ด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

5.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

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

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย   ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  
เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

6. เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

     สิ่งทีจ่ะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

 

 



๑๒ 
 

6.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (E-plan :  Electronic Plan)     
   (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังน้ี   

(๒.๑)  แบบการก ากบัการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (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  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบท่ี ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหา
วิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ 

7. ประโยชน์ของการติดตามและและประเมินผลแผนพัฒนา 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ข้ั นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสรจ็  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน                         

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



๑๓ 
 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

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

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

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของทอ้งถ่ินประสบความส าเรจ็
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่าน้ีได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลมุกว้างขาวยิ่งขึน้หรอืโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 

8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายแวสาแลแม  มือลี ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ : หมู่ที่ 7  บ้านรอตันบาตู) 
๒ นายสาเหะ  ดารุส กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  บ้านกูแบสาลอ)    
๓ นายมนาเซร์  มูซอ กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  บ้านจาเราะสะโต) 
๔ นายอภิสิทธ์ิ  มามะ กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 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  หะยีเปาะแต กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ : หมู่ที่ 4  บ้านกูแบสาลอ) 

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

 
 
 
 



๑๔ 
 

9. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายหรูน  เพ็งโอ ปลัด อบต. กะลุวอ 
๒ นางสาวปาวินัย  เบนอะสาร รองปลัด อบต. 
๓ นางยูนัยดะ  อาแว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4 นางสาวอรุณี  สีแดง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
5 นางสาววนิดา  บุญชู นักพัฒนาชุมชนช านาญงาน 
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ส่วนท่ี 2 
สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐานองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 

1.  ด้านกายภาพ 
1.1  ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

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

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

อาณาเขตพื้นที่  75  ตารางกิโลเมตร  หรือ  46,597 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี ้

 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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แผนท่ีตั้งและอาณาเขตต าบลกะลุวอ 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและป่าไม้ (ป่าพรุเสม็ด) เป็นส่วนใหญ่ มีที่ราบลุ่มทุ่งนา  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะอากาศเป็นแบมรสุมเขตร้อนมี 2 ฤดู คือ 
   1. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกมุภาพันธ์  - เดือนเมษายน 
   2. ฤดูฝน  อยู่ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน – เดือนมกราคมของปีถัดไป 

1.4  ลักษณะของดิน 
ดินมีลักษณะเป็นดินทราย ดินป่าพรุมีน้ าท่วมขังและเปรี้ยวฝาด  

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

-แหล่งน้ าธรรมชาติ          1   แห่ง 

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม ้
พื้นที่ของต าบลกะลุวออุดมไปด้วยไม้มีค่า เช่น แดงว่านไก่แดง ข้าหลวงหลังลาย หวาย   

ดาหลา  วนิลา  ปาล์มบงัสรูย ์ และหมาก 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

จ านวนหมูบ่้านที่อยู่ในเขตปกครองขององค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ                            
จ านวน   8  หมูบ่้าน   ได้แก่ 

หมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน ต าแหน่ง 
หมู่ที่ 1 บ้านยาบ ี นายอับดุลตอเละ  ยูนุ ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 1  
หมู่ที่ 2 บ้านก าแพง นายอรรถชัย  กาญจนะ ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 2 
หมู่ที่ 3 บ้านกาแนะ นายกูอารมัน  ตูแวดอเล๊าะ ก านันต าบลกะลุวอ 
หมู่ที่ 4 บ้านกูแบสาลอ นายรอสาลี  หะยีเปาะแต ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 4  
หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต นายวีรยุทธ  เจะปอ ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 5 
หมู่ที่ 6 บ้านโคกศลิา นายการียา  ปิ ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 6 
หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู นายอัซมิง  ดือราแม ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 7 
หมู่ที่ 8 บ้านกาโมแร นายมหามาตร์รอยาลี  สะอะ ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 8  
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2.2  การเลือกต้ัง 
  องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 8 เขตเลือกตั้ง 
 -เขตเลือกตัง้ที่  1 หมู่ที่  1  บ้านยาบี     
 -เขตเลือกตัง้ที่  2 หมู่ที่  2  บ้านก าแพง   
 -เขตเลือกตัง้ที่  3 หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ   
 -เขตเลือกตัง้ที่  4 หมู่ที่  4  บ้านกูแบสาลอ  
 -เขตเลือกตัง้ที่  5 หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต  
 -เขตเลือกตัง้ที่  6 หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา  
 -เขตเลือกตัง้ที่  7 หมู่ที่  7  บ้านรอตันบาตู 
 -เขตเลือกตัง้ที่  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         เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
  1.  นายแดง                ยะทัง   ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 

2.  นายเจะดาโอะ         สูยี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
3.  นายมูหามะอานูวา    ตะโละดิง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
4.  นายสาเหะดรุส       ตวันเยะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
5.  นายอภิสิทธ์ิ            มามะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
6.  นายมะหารง           กาเจ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
7.  นายมนาเซร ์  มูซอ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
8.  นายมะดารี             เจ๊ะมะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
9.  นายอับดุลยาเลย์    ยูโซะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

  10. นายอับดุลดอเละ๊     ยูนุ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
11. นายมะตาเย็ง         หะยีอาแว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  
12. นายมามะยูก ิ ยา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  

3. ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรในต าบลกะลวุอ  ประชากรทั้งสิ้น  11,471  คน แยกเป็นชาย 6,106  คน  
หญิง 5,365  คน  จ านวน  3,537  ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม  2564) 
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หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน จ านวนคน(ชาย) จ านวนคน(หญิง) จ านวนคนรวมท้ังสิ้น จ านวนครัวเรือน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

บ้านยาบี 
บ้านก าแพง 
บ้านกาแนะ 
บ้านกูแบสาลอ 
บ้านจาเราะสะโต 
บ้านโคกศิลา 
บ้านรอตันบาตู 
บ้านกาโมแร 

847 
356 
460 

1,852 
694 
703 
825 
369 

954 
354 
517 
777 
733 
713 
913 
386 

1,801 
710 
977 

2,629 
1,427 

1,416 
1,756 
755 

393 
234 
233 

1,352 
394 
358 
426 
147 

รวมท้ังสิ้น 6,106 5,365 11,471 3,537 
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  121  คน/ตร.กม.  โดยนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 90% และ

นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ 10 % 

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

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2   แห่ง 
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกูแบสาลอ                   หมู่ที่  4 
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดรูแตบาตู(รอตันบาตู)        หมู่ที่  7 
  - ศูนย์อบรมจริยธรรมประจ าหมู่บ้าน (โรงเรียนตาดีกา)    10   แห่ง 
   -โรงเรียนตาดีกาบ้านยาบี      หมู่ที่  1 
   -โรงเรียนตาดีกานูรุลเตาเฟก บ้านบาโงแคและ   หมู่ที่  1  
   -โรงเรียนตาดีกานูรูลอามีน    หมูที่  3 
   -โรงเรียนตาดีกาดารีลคอยรียะห์              หมู่ที่  3 
   -โรงเรียนตาดีกาเราฏอตุดดีนียะห์    หมู่ที่  4 
   -โรงเรียนตาดีกามุสตากาเร็ม    หมู่ที่  5 
   -โรงเรียนตาดีกาดารุลสลาม    หมู่ที่  6 
   -โรงเรียนตาดีกาปอเนาะโคกศิลา    หมู่ที่  6 
 



20 
 

   -โรงเรียนตาดีกานูรุดดีน     หมู่ที่  7 
   -โรงเรียนตาดีกาดารุลเราะห์มาน    หมู่ที่  8 

- โครงการพระราชด าริ  8  โครงการ  คือ  
   1. โครงการอ่างเก็บน้ าใกล้บ้าน 
   2. โครงการศิลปะชีพจักสานย่านลิเภา 
   3. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ม.4 บ้านกูแบสาลอ 
   4. โรงเรียนบ้านโคกศิลา(โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ) 
   5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

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

4.2  สาธารณสขุ  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน    2   แห่ง 

   - โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลกะลุวอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บา้นรอตันบาตู  
   - โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกศลิา ตั้งอยู่หมู่ที ่6 บ้านโคกศิลา 

4.3  หน่วยความมั่นคงในพ้ืนท่ี  
 -กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา 
 -ชุดรักษาความปลอดภัยประจ าต าบล ( ชคต. ต าบลกะลุวอ ) 

4.4  การสังคมสงเคราะห์ 
ข้อมูลเบ้ียยังชีพ   -ผู้สูงอายุ จ านวน        927 คน   

     -ผู้พิการ  จ านวน         314 คน 
     -ผู้ป่วยโรคเอดส ์ จ านวน           3 คน  
 หมายเหตุ ที่มา : กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารสว่นต าบลกะลุวอ  สิงหาคม 2564 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  - ถนนสายหลักมี  2  สาย  คือ 
   1.  ถนนสายบ้านค่าย-ศาลาใหม่  2.  ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ 
  - ถนนสายรองมี  4  หลัก  คือ 
   1. ถนนก าแพง – ยาบี   2. ถนนจาเราะสะโต – สะปอม 

3. ถนนจาเราะสะโต – โคกสยา  4. ถนนกูแบสาลอ – สะปอม  

  5.2  การไฟฟ้า 
  มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน  
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5.3  การประปา 
ระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน   6   แห่ง   คือ 

     หมู่ที่  1  บ้านยาบี  (ใช้การไม่ได้) 
หมู่ที่  2  บ้านก าแพง 
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 

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

6.3  การท่องเท่ียว 
  -อ่างเก็บน้ าใกล้บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านยาบี 

 -สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้   หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต 
  -หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู 

6.4 การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ   ต าบลกะลุวอ มีศักยภาพของชุมชนและพื้นที่โดยการรวมกลุ่มของ
ประชาชนแยกเป็น  1. ศูนย์กองทุนสวัสดกิารผู้สงูอายุต าบลกะลุวอ จ านวน 1 กลุ่ม 

 2. กลุม่ออมทรพัย์หมูบ่้านก าแพง จ านวน 1 กลุ่ม 
 3.กลุ่มสตรหีรือกลุม่อาชีพ ม ี8 กลุ่ม 

31. กลุ่มกะหรี่ปัป๊หมู่ที่ 1 
3.2 กลุ่มไข่เค็มสมุนไพร่ หมูท่ี่ 2 
3.3 กลุ่มจักสานใบลาน หมู่ที่ 8 
3.4 กลุ่มจักสานใบลานบ้านก าแพง 
3.5 กลุ่มถั่วค่ัวสมุนไพร่หมูท่ี่ 3 
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3.6 กลุ่มท าขนมหวานอาเกาะ หมูท่ี่ 7 
3.7 กลุ่มปลกูผักและแตงโมหมู่ที่ 6 
3.8 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 5 
3.9 กลุ่มกระจูดหมู่ที่ 5 
3.11 กลุ่มกระจูดหมู่ที่ 1 

4.กองทุนหมูบ่้าน (เบี้ยล้าน) บ้านก าแพง จ านวน 1 หมู ่
5.กองทุนชาปนกิจ หรือ ซาแระกะห ์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 ประกอบอาชีพรับราชการและอื่น ๆ 
 
7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
     ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

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

    3.  มัสยิดกือแนะ  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ 
    4.  มัสยิดดารีลคอยรียะห์  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 ท่ีตั้ง รายชื่อผู้น 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 
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ชื่อมัสยิด ท่ีตั้ง รายชื่อผู้น าศาสนา 
3.มัสยิดกือแนะ 
   ตาดีกานูรูลอามีน 

หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ อีหม่าม   นายสือมาแอ      ดอเลาะ 
คอเต็บ   นายซอแหละ      เจะหมิ 
บิหลั่น    นายการียา         เวาะเจ 
 

4.มัสยิดดาริลคอยรียะห์ 
   ตาดีกาดารุลคอยรียะห์ 

  หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ 
              (บาโย) 

อีหม่าม  นายสักรี            เจะแว 
คอเต็บ   นายซุลกิฟลี        บูกุ 
บิหลั่น   นายมาหามะรูดี    เซะ 
 

5.มัสยิดดารุสนาอิม 
   ตาดีการอฏฏอตุล 
   ดีนียะห์ 

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

6.มัสยิดมุสตากาเร็ม 
   ตาดีกามุสตากาเร็ม 

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

7.มัสยิดดารุลสลาม 
   ตาดีกาดารุลสลาม 
 

หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา อีหม่าม  มาหามะรอยานิง  ดารอมือล ี
คอเต็บ  นายมะยูกิ     ยูโซะ 
บิหลั่น   นายอุสมาน   มามะ 
 

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        หะยีและ 
 

10.มัสยิดอัลเราะห์มาน 
     ตาดีกาดารุลเราะห์มาน 

หมู่ที่  8  บ้านกาโมแร อีหม่าม   นายดือราแม      สะอะ 
คอเต็บ   นายมะรอเซะ     หาโล๊ะ 
บิหลั่น    นายอับดุลอาซิ    เจ๊ะเกาะอูเซ็ง 
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- วัด  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่   
- วัดก าแพง       ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านก าแพง 
- วัดเขานาคา   ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต 

วัด/ส านักสงฆ์ ท่ีตั้ง รายชื่อผู้น าศาสนา 
1.วัดก าแพง       
 

หมู่ที่ 2  พระครูไพโรจน์ธรรมานุกูล 
เจ้าอาวาสวัดก าแพง 

2.วัดเขานาคา   
 

หมู่ที่ 5 พระครูพิพัฒนบุญเขต 
เจ้าอาวาสวัดขานาคา 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
❖ งานประเพณีทางศาสนาอิสลามของต าบลกะลุวอ  ได้แก่ 

-ประเพณีการจัดท าสุนัต  
-ประเพณีงานวันเมาลิด 

   -ประเพณีงานวันอาซูรอ   
   -ประเพณีวันรอมฏอน (การถือศีลอด)  

❖ งานประเพณีทางศาสนาพุทธของต าบลกะลุวอ  ได้แก่ 
 -ประเพณีลากพระ (ชักพระ) 
 -ประเพณีเดือนสิบ 
 -ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
 -ประเพณีวันลอยกระทง 
 -ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

      - ประเพณีสงกรานต์                     
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

  -ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
-ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
-ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน(ดีเกฮลูู) 
-ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน(ซลีะ) 
-ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน(ว่าว) 

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

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ า ในพื้นที่ติดกับแม่น้ าบางนรา 
 8.2  ป่าไม้  ในพื้นที่ติดป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาส านัก  

8.3  ภูเขา ในพื้นที่มีภูเขาล้อมรอบหมู่ที่  3,4,5,7.8 
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ส่วนท่ี 3 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
“ต าบลน่าอยู่  เศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวประทบัใจ  เทคโนโลยีทันสมัย  

ร่มเย็นใต้พระบารม”ี 

พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปการ สาธารณูปโภค ให้เข้าถึงทุกหมูบ่้านอย่างทั่วถึง                           
2. ส่งเสรมิสนบัสนุน  เศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว                    
3. ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ  การสร้างงานในชุมชน                        
4. ส่งเสรมิ  สนับสนุนการจัดการศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม        
5. ส่งเสรมิสนบัสนุนอนุรกัษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 6. ส่งเสรมิพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต   
7. ป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
8. บริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล   
9. ส่งเสรมิ  สนับสนุนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็ง  ชุมชนและ   
   การรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

เป้าประสงค ์
1. ระบบการคมนาคมขนส่ง มปีระสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน รวมทั้งสาธารณูปการ ให้ความเพียงพอต่อ 
    ความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต งานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดกิารชุมชน การศึกษา กีฬา  นันทนาการ    
    ยาเสพติดและสาธารณสุข 
3. ชุมชนเข้มแข็ง ผู้น ามีส่วนร่วม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
4. ชุมชนพัฒนาตนเอง  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบพอเพียง เดินตามแนวพระราชด าร ิ
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์และ  
    ฟื้นฟู 
6. การอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญัญาท้องถ่ิน ประชาชนมีส่วนร่วม 
7. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.มปีระสทิธิภาพ ส่งเสรมิกระบวนการมสี่วนร่วมน า        
   หลักธรรมมาภิบาล มาปรบัใช้ในการปฏิบัตงิานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ 

 

 



26 
 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ 

  ๑.๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน             
                           ระบบระบายน้ า 
  ๑.๒ ก่อสร้างปรับปรงุแหล่งน้ าอปุโภค  บริโภค 
  ๑.๓ จัดท าผงัเมืองรวมจงัหวัด ผังเมืองและผังต าบล  
  ๑.๔ พัฒนาและปรบัปรุงระบบจราจร 
  ๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วย  7  กลยุทธ ์
๒.๑ ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยัง่ยนืให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 
๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดกิารชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทาสงัคม   
๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี  
      ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติด 
๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
๒.๖ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพฒันาด้านการสาธารณสุข 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม 
      อาเซียน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประกอบด้วย  4  กลยุทธ์ 
  ๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  
                           ระบอบประชาธิปไตย 
  ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถ่ินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการ  
                           รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน 
  ๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใหม้ีส่วนร่วมในการรกัษาความสงบเรียบร้อยใน    
                           ท้องถ่ิน 
  ๓.๔ ส่งเสริมใหผู้้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปญัหาความ  
                           มั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  
ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ 

๔.๑ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถ่ิน และเมอืงชายแดน เพื่อรองรบัประชาคม 
      อาเซียน 
๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน 
๔.๓ ส่งเสริมใหป้ระชาชนยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
๔.๔ พัฒนาสง่เสรมิการท่องเที่ยวและแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 



27 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ 

๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๒ ส่งเสริม สนบัสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์  
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๕.๓ ปรับปรงุภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดท าระบบก าจัดขยะและสิง่ปฏิกลูตลอดจนระบบบ าบดัน้ าเสีย 
๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  

5  กลยุทธ ์
๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปูชนียบุคคล 
๖.๓ เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 
๖.๔ ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนรุักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถ่ิน 
๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน   

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย  6  กลยุทธ ์
๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุ่คลากรในองค์กร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรงุจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรงุระบบบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรงุและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาสง่เสรมิระบบการประชาสมัพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร  
      เพื่อรองรบัประชาคมอาเซียน 
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ส่วนท่ี 4 
 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกะลุวอไดด้ าเนนิโครงการตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบาเลเซาะ – แบยา หมู่ที่ 4                                   106,000  บาท 
2. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านใหม่ หมู่ที่ 2                     523,000  บาท 

 3. ก่อสร้างถนน คสล. สายดาแลฮมูอ – ปอเนาะ หมู่ที่ 4      248,000  บาท 
 4. ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านเปาะเตะฮะ  หมู่ที่ 8      238,000  บาท 

5. ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ซอยบาโย  หมู่ที่ 3                         441,000  บาท 
6. ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ร้านโต๊ะอหีม่าม – บ้านเมาะซูลาเมาะ  หมู่ที่ 5            770,000  บาท 

 7. โครงการบุกเบกิถนนสายร้านเปาะยิ หมู่ที่ 7                                                1,278,000  บาท 
8. อุดหนุนขยายเขตเสาไฟฟ้าสาธารณะ/แรงต่้า                       662,514.95  บาท 

รวม   8   โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น   4,266,514.95 บาท 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. โครงการอาหารกลางวัน                                            3,658,000  บาท 
2. โครงการอาหารเสรมินม                                        1,303,613  บาท 
3. สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แกผู่้สงูอายุ               6,483,500  บาท 
4. สนับสนุนการทางสังคมให้แก่ผูพ้ิการหรอืทุพพลภาพ                                  2,884,400  บาท 
5. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด                       314,235  บาท 
6. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า            17,135  บาท 
7. สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์                              23,956  บาท 
8. สนับสนุนเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่(สปสช.)        261,000  บาท 
9. ส่งเสรมิโรงเรียนผู้สงูอายุต้าบลกะลุวอ               28,700  บาท
10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารการบริหารสถานศึกษา                                       422,030  บาท 

รวม   10   โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น   15,396,569  บาท 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 - ไม่มี  -  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
1. โครงการปรับปรุงตอ่เติมอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 6                  573,000  บาท 

รวม   1  โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น    573,000  บาท 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   

1. โครงการรณรงค์เกี่ยวกบัการจัดการขยะ                                                           85,606  บาท 

รวม   1   โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น      85,606     บาท 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการประเพณีวันลอยกระทง                                                                    26,780  บาท 
2. โครงการเมาลิดสมัพันธ์             200,000  บาท 
3. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์                                                          129,400  บาท 

รวม   3   โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น   356,180   บาท   
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  

1. โครงการอบรมพฒันาศักยภาพบุคลากร                    2,800  บาท 
2. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี             7,872  บาท 
3. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง                  40,000  บาท    
    ส่วนท้องถ่ิน  อ้าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
4. ขยายเขตระบบสื่อไร้สายประจ้าต้าบลกะลุวอ                                                   820,000  บาท 
5. ติดตั้งระบบเสียงตามสาย  หมู่ที่ 1                                                               448,000  บาท 
6. ปรับปรงุโรงจอดรถทีท่้าการ อบต.กะลุวอ               800,000  บาท 
7. โครงการจัดท้าป้ายบอกทางเข้าวัดเขานาคา หมู่ที่ 5                                             11,800  บาท 

รวม   7   โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น   2,130,472   บาท 
รวมท้ังสิ้น  30    โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น  22,808,341.95  บาท 
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จ่ายขาดเงินสะสม 

1.โครงการเสริมผิวถนนลาดยางเอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายบาโงแคและ – สายแยกยางแดง หมู่ที่ 1 บ้านยาบี                                
                                                                                                                   2,000,000  บาท 

2.โครงการจัดซื้อถุงยงัชีพเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยน้้าท่วมในเขตต้าบลกะลุวอ     
                                                                                       1,491,000  บาท 

รวมเป็นเงิน  3,491,000  บาท 

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
1.โครงการเสริมผิวถนนลาดยางเอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายซอยเขาก้าปั่น หมูท่ี่ 4                     2,305,000  บาท 
2.โครงการเสริมผิวถนนลาดยางเอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายเขาส้านัก หมูท่ี่ 5                          3,507,000  บาท 
3.โครงการเสริมผิวถนนลาดยางเอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายป่าปิด – 1สี่เลน หมู่ที่ 5                  6,925,000  บาท 

รวมเป็นเงิน  12,737,000  บาท 

รวมงบประมาณปี พ.ศ.2564 เป็นเงินท้ังสิ้น  39,036,341.95  บาท 
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ครุภณัฑ ์ปีงบประมาณ 2564 

ส านักปลัด 
1. เก้าอี้ส้านักงาน                            19,800  บาท 
2. โต๊ะท้างาน ขนาด 5 ฟุต                                                                                          7,500  บาท 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับประมวลผล จ้านวน 1 เครื่อง                              20,500  บาท 
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ีจ้านวน 1 เครื่อง            14,500  บาท 
 

รวมเป็นเงิน       62,300   บาท 
กองคลัง 
1. เก้าอี้ส้านักงาน                                                                                                     2,300  บาท 
2. ตู้เอกสาร  40  ช่อง                                                       9,800  บาท 
3. เครื่องพิมพเ์ลเซอร์ หรอื LED ขาวด้า                                                           5,200  บาท 

รวมเป็นเงิน     17,300    บาท 
กองการศึกษา 
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                                                                                        8,925  บาท 

รวมเป็นเงิน     8,925    บาท 
 

รวม   8  ครุภัณฑ์   งบประมาณ  88,525  บาท 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.กะลุวอ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ล าดับ 
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนโครงการ 
ที่ไดด้ าเนินการ 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 42 12 28.58% 30 71.42% 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 55 10 18.18% 45 81.82% 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ

การรักษาความสงบเรียบร้อย 
9 - - 9 100% 

4. ด้านการวางแผน การ ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

8 1 12.5% 7 87.5% 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

7 1 14.28% 6 85.72% 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

14 3 21.42% 11 78.58% 

7. ด้านการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

13 7 53.84% 6 46.16% 

รวม 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 148 34 22.98% 114 77.02% 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี  2563 

ล าดับ 
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนโครงการ 
ที่ไดด้ าเนินการ 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการที่
ไม่ได้ด าเนนิการ 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 7 100% 0 0% 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 29 10 34.48% 19 65.52% 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ

การรักษาความสงบเรียบร้อย 
2 0 0% 2 100% 

4. ด้านการวางแผน การ ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

1 1 100% 0 0% 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

3 1 33.34% 2 66.66% 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 3 37.5% 5 62.5% 

7. ด้านการบริหารจัดการตามหลัก                
ธรรมาภิบาล 

7 7 100% 0 0% 

รวม 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 57 29 50.8% 28 49.12% 
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ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการที่ได้
ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้

ด าเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

โครงการ 
ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

จ านวน
โครงการที ่

ได้ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการ
ที่ไม่ได้

ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 42 12 28.58% 30 71.42% 7 7 100% 0 0% 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 55 10 18.18% 45 81.82% 29 10 34.48% 19 65.52% 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

9 - - 9 100% 2 0 0% 2 100% 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม  
และการท่องเท่ียว 

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

5. ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

7 1 14.28% 6 85.72% 3 1 33.34% 2 66.66% 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

14 3 21.42% 11 78.58% 8 3 37.5% 5 62.5% 

7. ด้านการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมภิบาล 

13 7 53.84% 6 46.16% 7 7 100% 0 0% 

รวม   7   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 148 34 22.98% 114 77.02% 57 29 50.8% 28 49.12% 

สรุปผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2563  (จากตารางด้านบน) 
1.โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    จ้านวน  148  โครงการ   
2.โครงการตามแผนด้าเนินงาน   จ้านวน  57  โครงการ 



งาน
โอนเพ่ิม
(บาท)

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 1,542,880.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 257,075.00

1,799,955.00

1,799,955.00

งานบริหารทั่วไป 0.00

งานบริหารทั่วไป 0.00

งานบริหารทั่วไป 0.00

งานบริหารทั่วไป 0.00

งานบริหารทั่วไป 0.00

0.00

งานบริหารทั่วไป 0.00

งานบริหารทั่วไป 0.00

งานบริหารทั่วไป 0.00

งานบริหารทั่วไป 6,280.00

งานบริหารทั่วไป 0.00

6,280.00

งานบริหารทั่วไป 0.00

1,760.00

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์

9964011131010001 320,330.00 0.00 320,330.00 0.00 0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,723,680.00 390,020.00 0.00 4,338,180.00

0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง

9964011122080001 163,740.00 0.00 0.00 163,220.00 520.00

186,000.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 9964011122070001 868,680.00 0.00 0.00 874,960.00

0.00 347,400.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 9964011122030001 186,000.00 0.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 9964011122020001 497,400.00 150,000.00

0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 9964011122010001 3,007,860.00 240,020.00 0.00 2,766,600.00 1,240.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520.00 369,360.00 0.00 1,856,160.00

0.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วน

9964011121060001 1,540,800.00 369,360.00 0.00 1,171,440.00 0.00

42,120.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา

9964011121040001 86,400.00 0.00 0.00 86,400.00

0.00 42,120.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนพเิศษ
นายก/รองนายก

9964011121030001 42,120.00 0.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก

9964011121020001 42,120.00 0.00

1,021,585.52

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก 9964011121010001 514,080.00 0.00 0.00 514,080.00 0.00

รวมงบกลาง 12,055,721.00 257,075.00 0.00 12,577,015.48

0.00

รวมงบกลาง 12,055,721.00 257,075.00 0.00 12,577,015.48 1,021,585.52

261,000.00 0.00

งบกลาง เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน

9964041111220001 257,075.00 0.00 0.00 514,150.00

0.00 1,649,517.48 6,219.52

งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั เงินสมทบกองทุน สปสช. 9964041111200001 261,000.00 0.00 0.00

งบกลาง ส ารองจ่าย 9964041111190001 369,932.00 257,075.00

348,400.00

งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 9964041111180001 24,000.00 0.00 0.00 16,500.00 7,500.00

6,953,800.00 591,800.00

งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพกิาร 9964041111170001 3,422,400.00 0.00 0.00 3,074,000.00

0.00 5,751.00 1,009.00

งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9964041111160001 7,545,600.00 0.00 0.00

0.00 0.00 102,297.00 66,657.00

งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

9964041111110001 6,760.00 0.00

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

9964041111100001 168,954.00

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจ าเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ
อ าเภอเมืองนราธวิาส  จงัหวัดนราธวิาส

รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เช่ือมระบบ e-GP)



งาน
โอนเพ่ิม
(บาท)

งานบริหารทั่วไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

0.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 20,000.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 20,000.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 50,000.00

90,000.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 10,000.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

10,000.00

งานบริหารทัว่ไป 16,000.00

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

โครงการ รหัสงบประมาณ
(เช่ือมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนลด
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

รายจ่าย ประเภทรายจ่าย

ค่าสาธารณูปโภค
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0.00 465,737.18 262.82ค่าไฟฟ้า 9964011134010001 450,000.00 0.00

2,800.00

รวมค่าวสัดุ 455,000.00 16,000.00 0.00 349,533.80 99,466.20

52,550.00 47,450.00

ค่าวัสดุ วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 9964011133160001 20,000.00 0.00 0.00 17,200.00

0.00 0.00 5,000.00

0.00ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 9964011133140001 100,000.00 0.00

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9964011133110001 5,000.00 0.00

840.00

ค่าวัสดุ วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 9964011133080001 200,000.00 0.00 0.00 167,318.80 32,681.20

12,461.00 7,539.00

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9964011133070001 10,000.00 0.00 0.00 19,160.00

0.00 80,844.00 3,156.00

ค่าวัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 9964011133030001 20,000.00 0.00 0.00

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 9964011133010001 100,000.00 16,000.00

0.00 139,808.50 10,191.50

รวมค่าใช้สอย 3,088,000.00 1,670,280.00 0.00 1,286,409.86 221,310.14

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9964011132040001 100,000.00 0.00

2,200.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการศูนย์ปฏิบติัการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอเมอืงนราธิวาส

9964011132030006 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

0.00 1,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากร 9964011132030004 150,000.00 145,000.00 0.00 2,800.00

0.00 0.00 42,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการฝึกอบรมทศันศึกษาดูงาน อบต.กะลุวอ 9964011132030005 400,000.00 399,000.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

ค่าสินไหมทดแทน 9964011132030001 42,000.00 0.00

73,850.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ังนายก อบต.และสมาชกิ อบต. 9964011132030003 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00

3,325.00 16,675.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 9964011132030002 300,000.00 6,280.00 0.00 219,870.00

0.00 29,146.36 10,853.64

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

9964011132020001 40,000.00 20,000.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 9964011132010004 20,000.00 0.00

0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าถา่ยเอกสาร 9964011132010002 10,000.00 0.00 0.00 7,076.00 2,924.00

26,000.00 4,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าจา้งเหมาบริการรายเดือน 9964011132010003 516,000.00 0.00 0.00 516,000.00

0.00 302,384.00 57,616.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 9964011132010001 10,000.00 0.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าก าจดัขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกูล 9964011132010005 360,000.00 0.00

0.00

รวมค่าตอบแทน 666,330.00 40,600.00 320,330.00 289,400.00 16,000.00

270,000.00 6,000.00

ค่าตอบแทน เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 9964011131050001 60,000.00 40,600.00 0.00 19,400.00

0.00 0.00 10,000.00

ค่าตอบแทน ค่าเชา่บา้น 9964011131040001 276,000.00 0.00 0.00

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

9964011131030001 10,000.00 0.00



งาน
โอนเพ่ิม
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

งานบริหารทัว่ไป 40,600.00

56,600.00

งานบริหารทัว่ไป 19,800.00

งานบริหารทัว่ไป 7,500.00

27,300.00

งานบริหารทัว่ไป 0.00

0.00

190,180.00

งานบริหารงานคลัง 53,880.00

งานบริหารงานคลัง 0.00

งานบริหารงานคลัง 0.00

งานบริหารงานคลัง 115,000.00

งานบริหารงานคลัง 32,350.00

201,230.00

งานบริหารงานคลัง 0.00

งานบริหารงานคลัง 0.00

งานบริหารงานคลัง 0.00

งานบริหารงานคลัง 0.00

0.00

งานบริหารงานคลัง 0.00

งานบริหารงานคลัง 28,000.00

งานบริหารงานคลัง 0.00

งานบริหารงานคลัง 0.00

งานบริหารงานคลัง 20,700.00

งานบริหารงานคลัง 0.00
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รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เช่ือมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

7,872.00 2,128.00

0.00 16,740.00 71,160.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 9964011332030001 10,000.00 0.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 9964011332030002 100,000.00 32,800.00

1,049.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 9964011332010001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

364,000.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าถา่ยเอกสาร 9964011332010003 1,049.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าจา้งเหมาบริการรายเดือน 9964011332010004 336,000.00 0.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 9964011332010002 2,000.00 0.00

19,900.00

รวมค่าตอบแทน 882,000.00 5,200.00 174,000.00 586,550.00 116,250.00

188,400.00 3,600.00

ค่าตอบแทน เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 9964011331050001 30,000.00 5,200.00 0.00 4,900.00

0.00 0.00 10,000.00

ค่าตอบแทน ค่าเชา่บา้น 9964011331040001 192,000.00 0.00 0.00

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ

9964011331030001 10,000.00 0.00

36,690.00

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร

9964011331010001 650,000.00 0.00 174,000.00 393,250.00 82,750.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,770,320.00 430,350.00 0.00 2,504,510.00

880.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จา้ง

9964011322080001 113,520.00 0.00 0.00 144,950.00 920.00

60,000.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 9964011322070001 390,120.00 0.00 0.00 504,240.00

0.00 171,660.00 34,860.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 9964011322030001 60,000.00 0.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 9964011322020001 206,520.00 0.00

380,258.18

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 9964011322010001 2,000,160.00 430,350.00 0.00 1,623,660.00 30.00

รวมงานบริหารทัว่ไป 11,823,530.00 2,486,260.00 320,330.00 8,826,861.82

0.00 25,000.00 0.00

รวมรายจ่ายอ่ืน 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

รายจา่ยอื่น รายจา่ยอื่น ค่าจา้งในการส ารวจประเมนิความพึงพอใจ 9964011151030001 25,000.00 0.00

0.00 7,500.00 0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 27,300.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต 9964011141010001 0.00 0.00

41,721.84

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน 9964011141010002 0.00 0.00 0.00 19,800.00 0.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 640,000.00 0.00 0.00 654,878.16

10,000.00

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

9964011134050001 150,000.00 0.00 0.00 171,150.00 19,450.00

17,990.98 12,009.02

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ 9964011134040001 10,000.00 0.00 0.00 0.00

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 9964011134030001 30,000.00 0.00 0.00



งาน
โอนเพ่ิม
(บาท)

งานบริหารงานคลัง 0.00

48,700.00

งานบริหารงานคลัง 55,000.00

งานบริหารงานคลัง 0.00

งานบริหารงานคลัง 0.00

งานบริหารงานคลัง 0.00

งานบริหารงานคลัง 0.00

งานบริหารงานคลัง 50,000.00

105,000.00

งานบริหารงานคลัง 10,000.00

10,000.00

งานบริหารงานคลัง 23,000.00

งานบริหารงานคลัง 9,800.00

งานบริหารงานคลัง 5,200.00

38,000.00

402,930.00

งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

70,000.00

70,000.00

งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

0.00

งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

0.00

0.00

70,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

93,600.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

35,000.00
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รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เช่ือมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

0.00

เบิกจ่าย
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

3,080.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จา้ง

9964021122080001 73,740.00 0.00 0.00 108,220.00 520.00

18,855.19 23,144.81

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 9964021122070001 265,680.00 0.00 0.00 356,200.00

0.00 59,180.00 11,380.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 9964021122030001 42,000.00 0.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 9964021122020001 70,560.00 0.00

144,800.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 9964021122010001 825,240.00 190,000.00 0.00 634,716.45 523.55

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 410,000.00 0.00 0.00 335,200.00

0.00 0.00 100,000.00

รวมค่าใช้สอย 130,000.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการฝึกอบรมชดุปฏิบติัการจติอาสาภัยพิบติัประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ

9964012332030002 100,000.00 0.00

14,800.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการปอ้งกันไฟปา่และควบคุมหมอกควันในเขตต าบลกะลุวอ 9964012332030001 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

รวมค่าตอบแทน 280,000.00 0.00 0.00 335,200.00

291,151.50

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร

9964012331010001 280,000.00 0.00 0.00 335,200.00 14,800.00

รวมงานบริหารงานคลงั 4,383,969.00 549,050.00 174,000.00 3,772,697.50

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 20,700.00 0.00 17,300.00 0.00

9,800.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 9964011341160001 0.00 0.00 0.00 5,200.00

0.00 2,300.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสาร 40 ชอ่ง 9964011341010002 0.00 0.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน 9964011341010001 0.00 20,700.00

0.00 19,686.00 314.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,000.00 0.00 0.00 19,686.00 314.00

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ 9964011334040001 10,000.00 0.00

451.00

รวมค่าวสัดุ 167,600.00 0.00 0.00 250,099.50 22,500.50

0.00 1,600.00

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 9964011333140001 50,000.00 0.00 0.00 99,549.00

0.00 35,847.50 14,152.50

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9964011333110001 1,600.00 0.00 0.00

ค่าวัสดุ วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 9964011333080001 50,000.00 0.00

5,000.00

ค่าวัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 9964011333030001 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

0.00 114,703.00 297.00

ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9964011333020001 5,000.00 0.00 0.00

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 9964011333010001 60,000.00 0.00

34,060.00

รวมค่าใช้สอย 554,049.00 92,800.00 0.00 394,552.00 115,397.00

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9964011332040001 100,000.00 60,000.00 0.00 5,940.00

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)



งาน
โอนเพ่ิม
(บาท)

128,600.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

53,440.00

53,440.00

182,040.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

6,360.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

0.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

0.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

360.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

0.00

6,720.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

0.00

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เช่ือมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนลด
(บาท)

77,000.00

0.00 7,900.00 23,900.00ค่าตอบแทน เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 9964021231050001 31,800.00 0.00

0.00 54,000.00 0.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,177,980.00 0.00 0.00 1,135,700.00 49,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จา้ง

9964021222080001 54,000.00 0.00

49,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 9964021222070001 120,960.00 0.00 0.00 121,320.00 0.00

0.00 90,000.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินวิทยฐานะ 9964021222040001 126,000.00 0.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 9964021222020001 90,000.00 0.00

383,228.36

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 9964021222010001 787,020.00 0.00 0.00 793,380.00 0.00

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 2,339,220.00 259,500.00 144,500.00 1,734,031.64

0.00 103,440.00 0.00

รวมค่าวสัดุ 140,000.00 0.00 0.00 128,670.00 64,770.00

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 9964021133140001 50,000.00 0.00

50,000.00

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9964021133110001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

9,800.00 5,200.00

ค่าวัสดุ วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 9964021133080001 50,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 15,430.00 4,570.00

ค่าวัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 9964021133030001 15,000.00 0.00 0.00

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 9964021133010001 20,000.00 0.00

3,990.00 46,010.00

รวมค่าใช้สอย 555,000.00 60,000.00 0.00 353,990.00 141,010.00

0.00 0.00 0.00

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9964021132040001 50,000.00 0.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 9964021132030001 60,000.00 60,000.00

5,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 9964021132010003 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

350,000.00 70,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าถา่ยเอกสาร 9964021132010002 5,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 10,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าจา้งเหมาบริการรายเดือน 9964021132010004 420,000.00 0.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 9964021132010001 10,000.00 0.00

50,500.00

รวมค่าตอบแทน 367,000.00 9,500.00 144,500.00 74,200.00 138,800.00

74,200.00 57,800.00

ค่าตอบแทน เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 9964021131050001 60,000.00 9,500.00 0.00 0.00

0.00 0.00 5,000.00

ค่าตอบแทน ค่าเชา่บา้น 9964021131040001 132,000.00 0.00 0.00

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ

9964021131030001 5,000.00 0.00

38,648.36

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร

9964021131010001 170,000.00 0.00 144,500.00 0.00 25,500.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,277,220.00 190,000.00 0.00 1,177,171.64
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งาน
โอนเพ่ิม
(บาท)

0.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

0.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

0.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

0.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

0.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

0.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

0.00

0.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

0.00

0.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

9,500.00

9,500.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

450,000.00

450,000.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

0.00

0.00

466,220.00

งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ 0.00

งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ 0.00

งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ 0.00

0.00

0.00

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

0.00

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

0.00

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

0.00

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

0.00

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

0.00
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รายจ่าย ประเภทรายจ่าย
งบประมาณ

คงเหลือ
(บาท)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

โครงการ รหัสงบประมาณ
(เช่ือมระบบ e-GP)

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา้ 9964022332030001 33,755.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการสุขภาพอนามยัส าหรับเด็ก(ก่อนวัยเรียน) 9964022332030002 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

0.00 4,600.00

0.00 17,135.00

30,000.00 0.00

50,890.00 0.00

0.00 0.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการฝึกอบรมการปฏิบติัการฉกุเฉนิเบือ้งต้น FR 9964022332030005 34,600.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการปอ้งกันและระงับโรคติดต่อในเขตพื้นทีต่ าบลกะลุวอ 9964022332030004 50,000.00 50,000.00

240,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ 9964022332030003 30,000.00 0.00 0.00 23,956.00 6,044.00

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 390,000.00 150,000.00 0.00 0.00

0.00 40,000.00

รวมค่าใช้สอย 390,000.00 150,000.00 0.00 0.00 240,000.00

0.00 0.00 200,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทกัษะด้านกีฬา 9964021432030001 40,000.00 0.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน 9964021432030003 200,000.00 0.00

504,395.40

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการจดังานมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ 9964021432030002 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00

รวมงานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 7,919,360.00 210,160.00 851,760.32 6,819,264.28

0.00 3,658,000.00 41,840.00

รวมเงินอุดหนุน 3,760,000.00 60,160.00 0.00 3,658,000.00 41,840.00

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 9964021261020001 3,760,000.00 60,160.00

450,000.00 0.00 0.00

รวมค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง 0.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามสัยิดรูแต
บาตู (รอตันบาตู)

9964021242120001 0.00 0.00

0.00 8,925.00 575.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 8,925.00 575.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็ 9964021241090001 0.00 0.00

401,760.32 1,586,709.28 95,560.40

รวมค่าวสัดุ 2,084,030.00 0.00 401,760.32 1,586,709.28 95,560.40

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) 9964021233040001 2,084,030.00 0.00

0.00 20,000.00

รวมค่าใช้สอย 865,550.00 150,000.00 0.00 422,030.00 293,520.00

0.00 422,030.00 178,520.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการสายสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบคุลากร 9964021232030004 20,000.00 0.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา 9964021232030001 600,550.00 0.00

15,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 9964021232030003 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 50,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการย้ิมสวย ฟันใส เพื่อสุขภาพปากทีดี่ 9964021232030005 15,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 30,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการพาน้องทอ่งฝันสานสัมพันธ์ครอบครัว 9964021232030002 50,000.00 0.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชพีครูทีสั่งกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9964021232030006 30,000.00 0.00

รวมค่าตอบแทน 31,800.00 0.00 0.00 7,900.00 23,900.00



งาน
โอนเพ่ิม
(บาท)

0.00

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

220.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

250,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

70,000.00

320,220.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

30,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

50,000.00

80,000.00

5,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 9964023132010003 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)
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รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เช่ือมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

149,840.00

0.00 0.00

0.00

160.00

78,347.50

9,800.00 20,200.00

0.00

รวมค่าวสัดุ 372,000.00 0.00 0.00 373,652.50

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 9964023133140001 100,000.00 0.00

20,000.00

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9964023133110001 0.00 0.00 0.00

ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

9964023133090001 20,000.00 0.00

2,000.00

ค่าวัสดุ วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 9964023133080001 200,000.00 0.00 174,078.50 25,921.50

0.00 10,000.00

ค่าวัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 9964023133030001 2,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 39,934.00 66.00

0.00ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9964023133020001 10,000.00 0.00

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 9964023133010001 40,000.00 0.00

152,078.00 13,807.05

รวมค่าใช้สอย 1,368,020.00 159,314.95 0.00 1,031,198.00 177,507.05

0.00 14,820.00 0.00

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9964023132040001 290,020.00 124,134.95 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 9964023132030001 50,000.00 35,180.00

861,000.00 147,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าถา่ยเอกสาร 9964023132010004 5,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,300.00 1,700.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าจา้งเหมาบริการรายเดือน 9964023132010001 1,008,000.00 0.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 9964023132010002 5,000.00 0.00

200.00

รวมค่าตอบแทน 272,910.00 20,000.00 125,920.00 19,800.00 107,190.00

0.00 10,000.00

ค่าตอบแทน เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 9964023131050001 40,000.00 20,000.00 0.00 19,800.00

125,920.00 0.00 96,990.00

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ

9964023131030001 10,000.00 0.00 0.00

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร

9964023131010001 222,910.00 0.00

0.00 160,000.00 0.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,500,140.00 0.00 0.00 1,755,520.00 64,840.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จา้ง

9964023122080001 90,000.00 0.00

0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 9964023122070001 526,320.00 0.00 0.00 711,480.00 64,840.00

69,960.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 9964023122030001 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00

0.00 772,080.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 9964023122020001 69,960.00 0.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 9964023122010001 771,860.00 0.00

64,399.00

รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 185,490.00 80,000.00 0.00 41,091.00 64,399.00

รวมค่าใช้สอย 185,490.00 80,000.00 0.00 41,091.00



งาน
โอนเพ่ิม
(บาท)

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

0.00

0.00

400,220.00

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

20,000.00

20,000.00

20,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

4,680.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

4,680.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

210,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

253,510.00

463,510.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

0.00
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รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เช่ือมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

0.00 118,272.00 31,728.00ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9964024133020001 150,000.00 0.00

41,131.00

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 9964024133010001 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

รวมค่าใช้สอย 725,000.00 73,000.00 0.00 1,074,379.00

0.00

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9964024132040001 400,000.00 0.00 0.00 612,379.00 41,131.00

0.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 9964024132030001 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 9964024132010001 10,000.00 10,000.00 0.00

0.00 0.00 462,000.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าถา่ยเอกสาร 9964024132010004 1,000.00 1,000.00

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 9964024132010003 2,000.00 2,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าจา้งเหมาบริการรายเดือน 9964024132010002 252,000.00

0.00 0.00 0.00

รวมค่าตอบแทน 241,000.00 49,300.00 106,000.00 85,700.00

ค่าใชส้อย

0.00

ค่าตอบแทน เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 9964024131050001 40,000.00 26,800.00 0.00 13,200.00 0.00

0.00 0.00

ค่าตอบแทน ค่าเชา่บา้น 9964024131040001 90,000.00 17,500.00 0.00 72,500.00

106,000.00 0.00 0.00

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ

9964024131030001 5,000.00 5,000.00 0.00

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร

9964024131010001 106,000.00 0.00

0.00 132,000.00 800.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,931,900.00 565,290.00 0.00 1,370,490.00 800.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จา้ง

9964024122080001 132,800.00 0.00

0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 9964024122070001 598,320.00 0.00 0.00 603,000.00 0.00

56,500.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 9964024122030001 60,000.00 19,250.00 0.00 40,750.00

0.00 538,240.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 9964024122020001 112,440.00 55,940.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 9964024122010001 1,028,340.00 490,100.00

400.00

รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 300,400.00 320,000.00 0.00 0.00 400.00

รวมค่าใช้สอย 300,400.00 320,000.00 0.00 0.00

429,884.55

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 9964023232030001 300,400.00 320,000.00 0.00 0.00 400.00

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์ 3,550,070.00 179,314.95 125,920.00 3,215,170.50

14,500.00 500.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 37,000.00 0.00 0.00 35,000.00 2,000.00

0.00 20,500.00 1,500.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 9964023141160002 15,000.00 0.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบ ที ่1 9964023141160001 22,000.00 0.00



งาน
โอนเพ่ิม
(บาท)

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

120,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

120,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน

24,500.00

24,500.00

612,690.00

งานไฟฟ้าถนน 662,514.95

662,514.95

662,514.95

งานก าจดัขยะมลูฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

189,000.00

189,000.00

งานก าจดัขยะมลูฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

60,000.00

60,000.00

249,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

0.00

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

0.00

0.00

0.00

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเขม้แขง็ชมุชน

0.00

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเขม้แขง็ชมุชน

0.00

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเขม้แขง็ชมุชน

0.00

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเขม้แขง็ชมุชน

90,000.00

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเขม้แขง็ชมุชน

20,000.00
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รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เช่ือมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

4,394.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลกะลุวอ 9964025232030001 80,000.00 70,000.00 0.00 28,700.00 1,300.00

0.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการรณรงค์เกี่ยวกับการจดัการขยะ 9964025232030005 0.00 0.00 0.00 85,606.00

0.00 0.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและบคุลากรทางศาสนา 9964025232030002 200,000.00 200,000.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ

9964025232030003 50,000.00 50,000.00

120,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในเขตต าบลกะลุวอ 9964025232030004 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 30,000.00

รวมค่าใช้สอย 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

0.00 0.00 60,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมส่ีวนร่วมใน
การใชสิ้ทธิ

9964025132030003 30,000.00 0.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการเตรียมการรับเสด็จ 9964025132030001 60,000.00 0.00

252,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการจดัท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ แผนด าเนินการ 9964025132030002 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 588,000.00 0.00 0.00 585,000.00

0.00 60,000.00 0.00

รวมค่าวสัดุ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00

ค่าวัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 9964024433030001 0.00 0.00

0.00 525,000.00 252,000.00

รวมค่าใช้สอย 588,000.00 0.00 0.00 525,000.00 252,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ค่าจา้งเหมาบริการรายเดือน 9964024432010001 588,000.00 0.00

0.00

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 0.00 662,514.95 0.00

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 662,514.95

201,279.80

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ 9964024261020001 0.00 0.00 0.00 662,514.95 0.00

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 4,618,900.00 687,590.00 130,500.00 4,212,220.20

0.00 0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,276,000.00 0.00 24,500.00 1,268,000.00 8,000.00

0.00 448,000.00 2,000.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทยีมแบบพกพา 9964024141130001 0.00 0.00 24,500.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย หมูท่ี ่1 9964024141060001 450,000.00 0.00

151,348.80

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการขยายเขตระบบส่ือไร้สายประจ าต าบลกะลุวอ 9964024141060002 826,000.00 0.00 0.00 820,000.00 6,000.00

รวมค่าวสัดุ 445,000.00 0.00 0.00 413,651.20

63,420.80

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 9964024133140001 50,000.00 0.00 0.00 41,500.00 8,500.00

117,300.00 7,700.00

ค่าวัสดุ วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 9964024133080001 200,000.00 0.00 0.00 136,579.20

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 9964024133060001 5,000.00 0.00 0.00



งาน
โอนเพ่ิม
(บาท)

110,000.00

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเขม้แขง็ชมุชน

0.00

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเขม้แขง็ชมุชน

0.00

0.00

110,000.00

งานกีฬาและนันทนาการ 0.00

งานกีฬาและนันทนาการ 0.00

งานกีฬาและนันทนาการ 0.00

0.00

งานกีฬาและนันทนาการ 0.00

0.00

0.00

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 0.00

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 0.00

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 0.00

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 0.00

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 0.00

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 0.00

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 0.00

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 0.00

0.00

0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 11,800.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00
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รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เช่ือมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

58,224.00

0.00 49,541.00 459.00

459.00

3,800.00

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดาแลฮูมอ-ปอเนาะ 
หมูท่ี ่4

9964031242110003 249,000.00 0.00 0.00 248,000.00 1,000.00

106,000.00 700.00

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นใหม ่หมูท่ี ่ 2 9964031242110001 526,800.00 0.00 0.00 523,000.00

573,000.00 0.00 7,000.00

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบาลาเซาะ-แบยา หมูท่ี ่4 9964031242110004 106,700.00 0.00 0.00

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี ่6 9964031242080001 580,000.00 0.00

83,220.00

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ โครงการจดัท าปา้ยบอกทางเขา้วัดเขานาคา ม.5 9964031242080002 0.00 0.00 11,800.00 0.00 0.00

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 810,000.00 370,600.00 0.00 356,180.00

0.00 0.00

รวมค่าใช้สอย 810,000.00 370,600.00 0.00 356,180.00 83,220.00

0.00 0.00 20,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 9964026332030007 200,000.00 200,000.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีลากพระหรือชกัพระ 9964026332030006 20,000.00 0.00

0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเขา้พรรษา 9964026332030001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

200,000.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 9964026332030002 300,000.00 170,600.00 0.00 129,400.00

0.00 26,780.00 3,220.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 9964026332030008 200,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 20,000.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการประเพณีวันลอยกระทง 9964026332030005 30,000.00 0.00

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ 9964026332030003 20,000.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสารทเดือนสิบ 9964026332030004 20,000.00

0.00 0.00 20,000.00

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 480,000.00 58,000.00 0.00 363,776.00

ค่าใชส้อย

รวมค่าวสัดุ 50,000.00 0.00 0.00 49,541.00

ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา 9964026233130001 50,000.00 0.00

0.00 10,000.00

รวมค่าใช้สอย 430,000.00 58,000.00 0.00 314,235.00 57,765.00

0.00 314,235.00 27,765.00

0.00ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการส่งนักกีฬาเขา้แขง่ขนัในระดับต่าง ๆ 9964026232030003 10,000.00 0.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาต้านยาเสพติด 9964026232030001 400,000.00 58,000.00

44,034.00

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบติัราชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9964026232030002 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

รวมงานสง่เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 418,340.00 370,000.00 0.00 114,306.00

0.00 0.00 18,565.00

รวมเงินอุดหนุน 38,340.00 0.00 0.00 0.00 38,340.00

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจดู 9964025261030002 18,565.00 0.00

5,694.00

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนกลุ่มทอผ้าเขานาคา 9964025261030001 19,775.00 0.00 0.00 0.00 19,775.00

รวมค่าใช้สอย 380,000.00 370,000.00 0.00 114,306.00



งาน
โอนเพ่ิม
(บาท)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 800,000.00

811,800.00

811,800.00

5,977,549.95

43

รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เช่ือมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

37,500.00

รวมทัง้หมด 54,607,500.00 5,977,549.95 4,342,810.32 46,008,329.37 4,256,360.31

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 4,214,500.00 0.00 2,595,800.00 2,393,000.00

800,000.00 0.00 0.00

รวมค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง 4,214,500.00 0.00 2,595,800.00 2,393,000.00 37,500.00

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถทีท่ าการ อบต.กะลุวอ 9964031242120001 0.00 0.00

6,000.00

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการบกุเบกิถนนสายร้านเปาะยิ  หมูท่ี ่7 9964031242110005 1,289,000.00 0.00 0.00 1,278,000.00 11,000.00

0.00 5,000.00

770,000.00 0.00ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้านโต๊ะอีหมา่ม-
บา้นเมาะซูลาเมาะ

9964031242110007 776,000.00 0.00

0.00 238,000.00 3,000.00

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาโย หมูท่ี ่3 9964031242110002 446,000.00 0.00 441,000.00

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบา้นเปาะเตะฮะ 
หมูท่ี ่8

9964031242110006 241,000.00 0.00



๔๕ 
 

ส่วนท่ี 5 

การบนัทึกขอ้มูลแบบรายงาน 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ             
ในภาพรวมในประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ              
พ.ศ.๒๕64 โดยใช้แบบ ประเมิน ดังนี้  

แบบที่ ๑ :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             
               โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกครัง้ หลงัจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได ้  

   ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
แบบที่ 2 :  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน     
                        ยุทธศาสตร ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
แบบที่ 3/1 :  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ใช้ประเมนิผลการด าเนินงานขององค์กร    

   ปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลาในการรายงานปลีะ 1 ครั้ง    
   หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

แบบที่ 3/2 :  เป็นแบบประเมินความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน    
   ภาพรวมส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วน  

                        ท้องถ่ิน ในภาพรวม โดยมีก าหนดใหม้ีการเกบ็ข้อมลูปลีะ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด  
                        ปีงบประมาณ 
แบบที่ 3/3 :  เป็นแบบประเมินความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน  
                        ภาพรวม ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
                        ท้องถ่ิน ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเกบ็ข้อมลูปลีะ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด 
                        ปีงบประมาณ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถ่ินแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจดัท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวดั 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาทีย่ั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.11 มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 

แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 



๔๗ 
 

 

 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) ประเมินปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ  
  

ส่วนท่ี  1    ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะลวุอ 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี  2   สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนโครงการ 
ที่ไดด้ าเนนิการ 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ไดด้ าเนินการ 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 42 12 28.58% 30 71.42% 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 55 10 18.18% 45 81.82% 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ 

การรักษาความสงบเรียบร้อย 
9 - - 9 100% 

4. ด้านการวางแผน การ ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

8 1 12.5% 7 87.5% 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

7 1 14.28% 6 85.72% 

6. ด้านศิลปะ วฒันธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

14 3 21.42% 11 78.58% 

7. ด้านการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

13 7 53.84% 6 46.16% 

รวม 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 148 34 22.98% 114 77.02% 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี  2564 
ล าดบั 

ที่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนโครงการ 
ที่ไดด้ าเนนิการ 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการ 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 7 100% 0 0% 

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 29 10 34.48% 19 65.52% 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ 

การรักษาความสงบเรียบร้อย 
2 0 0% 2 100% 

4. ด้านการวางแผน การ ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

1 1 100% 0 0% 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

3 1 33.34% 2 66.66% 

6. ด้านศิลปะ วฒันธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 3 37.5% 5 62.5% 

7. ด้านการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

7 7 100% 0 0% 

รวม 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 57 29 50.8% 28 49.12% 

 



๔๘ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
ในการพฒันาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม 

ยุทธศาสตร์และประเดน็การพัฒนา 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

  
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ

ด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ           
มีรายละเอียด  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามีท้ังหมด  7  ด้าน    
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การสง่เสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลกัธรรมภิบาล 
 
ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  ๙  ประเด็น 
๑.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมตอ่สาธารณะ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
๑.  วิธีการประเมิน 



๔๙ 
 

๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 
-  ก าหนดแบบประเมินความพงึพอใจ 
 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ในการพฒันาและส่งเสริมการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพฒันา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอทั้ง 8 หมู่บ้านๆ ละ ๑๐ คนๆ 
ละ ๑ ชุด รวมเป็น 8๐ คน 
 ๑.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปงีบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

๑.๓  ด าเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากร        

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากรเป้าหมาย 

ท่ีท าแบบประเมิน 
๑.  หมู่ที่  ๑  บ้านยาบี 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   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลท่ีได้จากการแบบประเมิน 
  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทัง้หมด  8๐  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  8๐  ชุด 

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผูท้ าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็น
การประเมิน  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี ้

๑)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเตม็ทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  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 

     คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 
(๕,040  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ = 



๕๐ 
 

คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(8๐๐  คะแนน)   

 
  
 

๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
-  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)  ระดับคะแนน    3,734 – 5,6๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 
 

 
๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร ์

 -  คะแนนความพึงพอใจเตม็ทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพฒันา 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  ดังนี ้
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอในการพัฒนาและส่งเสรมิการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม             
ตามยุทธศาสตรแ์ละประเด็นการพัฒนา  ดังน้ี 

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป 

๑.  จ านวนประชากรท่ีท าแบบประเมิน   จ านวน   8๐   คน 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ  = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
   คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(5,60๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา  = 



๕๑ 
 

  ๑.๑  เพศ   ชาย จ านวน   3๔   คน  
๑.๒  เพศ   หญิง     จ านวน   4๖   คน   

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

  ๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ป ี  จ านวน   38 คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ป ี  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  ปริญญาตร ี      จ านวน        18 คน    
  ๓.๔  สูงกว่าปรญิญาตร ี     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/ธุรกจิส่วนตัว จ านวน  26 คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จ านวน  10 คน 
  ๔.๕  อื่นๆ     จ านวน  1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนท่ี  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 

๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  7,2๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   5,329 พอใจมาก 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 5,171 พอใจมาก 
๓.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 5,076 

พอใจมาก 



๕๒ 
 

๔.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 5,190 

พอใจมาก 

๕.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5,082 

พอใจมาก 

๖.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 5,168 

พอใจมาก 

๗.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 

5,147 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 50,4๐๐  คะแนน) 36,163 พอใจมาก 
 

๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   74 % - - 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 71.8 % - - 
๓.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคมและ
การรกัษาความสงบเรียบร้อย 

70.5 % - - 

๔.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

72 % -   - 

๕.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

70.5 % - - 

๖.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

71.7 % - - 

๗.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 

71.4 % - - 

ภาพรวม 71.7 % - - 
 
๒.๓  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 5,6๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3,973 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 3,997 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3,954 พอใจมาก 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 4,060 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4,069 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4,046 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 4,082 พอใจมาก 



๕๓ 
 

๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3,970 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4,066 พอใจมาก 

รวม (เต็ม  ๕0,4๐๐  คะแนน) 36,217 พอใจมาก 
 

 
๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 70.9 - - 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 71.3 - - 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 70.6 - - 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 72.5 - - 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 72.6 - - 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 72.2 - - 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 72.8 - - 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 70.8 - - 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 72.6 - - 

ภาพรวม 71.8 - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๒.๕  สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 545 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 567 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 570 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 599 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 601 พอใจมาก 



๕๔ 
 

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 711 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 610 พอใจมาก 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 546 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 580 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,329 พอใจมาก 
 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 590 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 580 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 571 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 576 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 569 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 545 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 577 พอใจมาก 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 579 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 584 พอใจมาก 

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

 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา  

          ความสงบเรียบร้อย 
ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 576 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 561 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 546 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 569 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 513 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 567 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 589 พอใจมาก 



๕๕ 
 

๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 571 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 584 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,076 พอใจมาก 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม   
                    และการท่องเท่ียว 

ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 598 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 579 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 578 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 595 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 578 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 549 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 588 พอใจมาก 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 549 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 576 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,190 พอใจมาก 
 
 

 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์                     
                    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 548 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 573 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 556 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 566 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 578 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 549 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 585 พอใจมาก 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 554 พอใจมาก 



๕๖ 
 

๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 573 พอใจมาก 
รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,082 พอใจมาก 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา   
                    ท้องถิ่น 

ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 560 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 572 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 565 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 576 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 578 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 579 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 576 พอใจมาก 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 584 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 578 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,168 พอใจมาก 
 

 
 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 556 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 565 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 568 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 579 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 598 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 546 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 557 พอใจมาก 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 587 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 591 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 5,147 พอใจมาก 



๕๗ 
 

 
๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  พบว่า 

๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  71.3    
  ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  70.0๙ )  
- พอใจมากสงูสุด  ร้อยละ  74.0  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน) 
- พอใจมากต่ าสุด ร้อยละ  70.5  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
  ระดับพอใจมาก  (ตามประเด็นการพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  ๗1.3)  

- พอใจมากสงูสุด          ร้อยละ 72.8  (ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา) 

- พอใจมากต่ าสุด          ร้อยละ 70.6  (มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม) 

 
 
 
 
 
 
 

 
๓.๒  การเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านตามตัวชี้วัดท่ีเลือก  พบว่าองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ ไม่ได้ด าเนิน
โครงการฯ  จ านวน  27  โครงการ  ดังนี ้

   

๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จ านวน    0    โครงการ   
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน   19   โครงการ   
๓.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

จ านวน    2    โครงการ   

๔.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

จ านวน    0    โครงการ   

๕.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวน    2    โครงการ   

๖.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

จ านวน    5    โครงการ   

๗.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจัดการตามหลัก 
ธรรมภิบาล 

จ านวน    0    โครงการ   



๕๘ 
 

 
4. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอมีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอดังนี ้

๕.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอควรจะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้
บรรลุผลส าเร็จให้มากกว่าน้ี   

๕.๒  หากไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทาง
แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะท าให้ประชาชนมีความพึง
พอใจใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอดีข้ึน   

๕.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอสามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว 
 
 
 



๕๙ 
 

ส่วนท่ี 6 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

 
จากที่คณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วน

ต าบลกะลุวอ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีข้อเสนอแนะดังนี้    

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
(1)  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการฝกึอบรมเนือ่งจากการแพรร่ะบาด

ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ( โควิด – 19 ) จึงท าใหต้้องด าเนินการตามมาตรการควบคุมพื้นที่                     
ที่ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงตอ่การแพรร่ะบาดของโรค  

(2)  โครงการยุทธศาสตรก์ารพฒันา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
(3)  แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่งผลให้ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนา อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 
ข้อเสนอแนะ 
(1)  การด าเนินโครงการควรค านึงถึงความพร้อมทัง้ทางด้านงบประมาณ สถานที่ และ

บุคลากร รวมถึงการดูแลรักษา เพื่อป้องกันความเสียหายทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต 
(2)   ให้ด า เนิน โคร งการที่ ได้ตั้ ง งบประมาณเอาไว้แล้ ว  ท า ให้ ครบทุก โครงการ                  

เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
(3)  ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙ (3) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และ  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชน 
ในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด  
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ได้ด าเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ข้ันตอน เรียบร้อยแล้ว  
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

         (ลงช่ือ)            
                                             ( นายมหูามะอาสมี  เจะเตะ ) 

                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 

 
 
 




