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ค าน า 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และ
รายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมาโมง เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง  ได้มีการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 256๓ (การด าเนินงานตั้งแต่
เดือนตุลาคม 256๒  ถึง เดือนกันยายน  256๓) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –พ.ศ.256๕) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง (e-plan) และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 256๓ 
เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1  บทน า         
------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน  พนักงานจ้าง สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง  (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
มาโมง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
มาโมง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
256๕)   โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้า
ส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนต าบลมาโมง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง ให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการ
ตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล 
 
 



แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลมาโมง 
และชุมชนทั้ง  ๑๐ ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมาโมงเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลมา
โมง 
 



  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ตามกรอบแนวทาง 
วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก       
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart     การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาโมงเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน 
 
 



ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงมีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมาโมงเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ แก่  แบบสอบถาม ( Questionnaires)   แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมาโมง อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบเดือนธันวาคม และสรุปภาพรวมของเดือนที่ผ่าน
มาทุกครั้ง                
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมาโมงภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงเสนอสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลมาโมงภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จ ริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลมาโมงมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ 
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกนั  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
 



    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รั บผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและ
การวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการ
ทาง   โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาโมง ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงมี
การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชน
ในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลมาโม  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
   
 



  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ     
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ 
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมาโมงเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลมาโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
----------------   

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
   2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมาโมงที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส อ าเภอสุคิริน  และแผนชุมชน
ต าบลมาโมง 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
   2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
    2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผังเมือง
รวมจังหวัด 
               2.2 ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการ
ต่อสู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
            2.3 ส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
            2.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน  โครงการตามแนวพระราชด าริและหลักเศรษฐกิจพอเพียง        
            2.5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะสิ่งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน  
            2.6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ท านุบ ารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
            2.7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
   3) จุดมุง่หมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
    3.1 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบจราจร ผังเมือง ผังต าบล และ
ผังจังหวัดได้มาตรฐาน  
                 3.2 ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ
การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด มี
ประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                 3.3 ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน           
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ   



                 3.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน  การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในท้องถิ่น
อย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน 
                 3.5 มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้
พลังงานอย่างยั่งยืน   
                 3.6 ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 
                 3.7 การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล    
   4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.1. บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อนระบบระบายน้ า 
    1.2. สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
    1.3. จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด  ผังเมืองและผังต าบล 
    1.4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
    1.5. จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง  
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
    2.1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ แบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
    2.2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
    2.3. ส่งเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
                           ในการจัดการศึกษา 
    2.4. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
    2.5. ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
    2.6. ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
    2.7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม 
                           อาเซียน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
    3.1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ 
                           ประชาธิปไตย 
    3.2. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยตลอดจนการรักษา 
                           ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
    3.3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
    3.4  ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาท เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
    4.1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดนเพ่ือรองรับประชาคม 
                           อาเซียน 
    4.2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
    4.3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    4.4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
    4.5. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
               
         
 
 



          ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     5.1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 
                                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
     5.4. จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
     5.5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     6.1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม   
     6.2. ส่งเสริมและสนับสนุนภมูิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
     6.3. เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     6.4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
     6.5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
         ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
     7.1. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
     7.2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
     7.3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
     7.4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
     7.5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
     7.6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กรเพ่ือ           
                                  รองรับประชาคมอาเซียน        
   5)  วิสัยทัศน์  
   “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สู่มาตรฐานคุณภาพชีวิต ร่วมคิดพัฒนาประชารัฐร่วมใจ สุขได้อย่างพอเพียง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า 
 

แบบที่ ๑ 
แบบช่วยก ากับ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยตนเอง 

 
 
 
 
 
 



 
 

 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง                   
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

ส่วนที่  2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
8. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานการณ์

พัฒนาท้องถิ่น 
  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
18. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

กระบวนการติดตาม 
 
 

แบบที่  ๒ 
แบบติดตามผลการด าเนินงาน



 
แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา     
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
          1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  

2. รายงานผลการด าเนินงาน 
      ๑  ตุลาคม   ๒๕๖๒   ถึง   ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๓  
          ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
          3. จ านวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 51,343,000.00 47 103,763,109.00 71 165,752,049.00 82 224,355,829.00 84 245,726,889.00 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 42 17,049,630.00 72 25,345,330.00 86 35,202,010.00 87 39,606,010.00 87 40,443,010.00 

ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 6 830,000.00 11 1,780,000.00 13 1,710,000.00 13 1,910,000.00 13 1,910,000.00 

ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

7 450,000.00 10 520,000.00 10 520,000.00 10 520,000.00 10 520,000.00 

ด้านการบริหารจดัการและการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 105,000.00 8 675,000.00 12 6,175,000.00 12 6,175,000.00 12 6,175,000.00 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 11 1,600,000.00 16 1,960,000.00 20 2,170,000.00 20 2,170,000.00 20 2,170,000.00 

ด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 26 6,553,050.00 32 11,848,050.00 32 9,990,000.00 36 11,563,200.00 33 10,271,000.00 

รวม 105 77,930,680.00 196 145,891,489.00 244 221,519,059.00 260 286,300,039.00 259 307,215,899.00 

 



     ๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 
 
          
     ๕. การเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ  256๓ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่
ในระหว่างการ

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้การด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มีการ
ยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มีการ
เพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๖ ๖๖.๖๖ - - ๓ ๓๓.๓๓ - - ๖ ๖๖.๖๖ ๙ ๑๐๐ 

2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
๑๓ 

 
๓๖.๑๑ - - ๒๓ ๖๓.๘๘ - - ๑ ๒.๗๗ ๓๖ ๑๐๐ 

3. การพัฒนาด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- - - - ๖ ๑๐๐.๐๐ - - - - ๖ ๑๐๐ 

4. การพัฒนาด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

- - - - ๒ ๑๐๐.๐๐ - - - - ๒ ๑๐๐ 

5. การพัฒนาด้านการจดัการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - ๓ ๑๐๐.๐๐ - - - - ๓ ๑๐๐ 

6 .การพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

๒  ๑๑.๗๖ - - ๑๕ ๘๘.๒๓ - - - - ๑๗ ๑๐๐ 

7. การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการที่ดี 
๖ ๖๖.๖๖ - - ๓ ๓๓.๓๓  - - - - ๙ ๑๐๐ 

รวม ๒๗ ๓๒.๙๒ - - ๕๕ ๖๗.๐๗ - - ๗ ๘.๕๓ ๘๒ ๑๐๐ 



 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - ๓,๗๐๒,๗๐๐.๐๐ ๑๐๐   ๓,๗๐๒,๗๐๐.๐๐ ๑๐๐ 

2.การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๑๒,๒๒๙,๐๔๙.๘๐ ๑๐๐      ๑๑,๒๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๑๒,๒๔๐,๒๔๙.๘๐ ๑๐๐ 

3.การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

- - - - - - 

4.การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

- - - - - - 

5.การพัฒนาด้านการจัดการและการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

6.การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

๑๕๙,๗๘๐.๐๐ ๑๐๐ - -      ๑๕๙,๗๘๐.๐๐ ๑๐๐ 

7.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ๔๑๐,๓๐๓.๘๔ ๑๐๐ - -      ๔๑๐,๓๐๓.๘๔ ๑๐๐ 

รวม   ๑๒,๗๙๙๑๓๓.๖๔ ๗๗.๕๐ ๓,๗๑๓,๙๐๐.๐๐ ๒๒.๔๙     ๑๖,๕๑๓,๐๓๓.๖๔ ๑๐๐ 

      ๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
การด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัก
ไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) 

√ -  - ๒๑,๖๒๗ ๒๑,๖๒๗ 

 
 
 
 



     ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ๑. โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนมีจ านวนมาก ทั้งโครงการที่ได้จากเวทีประชาคม โครงการตามหนังสือ         
สั่งการ โครงการจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งโครงการของแต่ละส่วนราชการ แต่สามารถน ามาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
ได้น้อย เนื่องจากจ ากัดด้วยงบประมาณ  
  ๒. โครงการที่เกินศักยภาพ ซึ่งผู้บริหารได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการขอสนับสนุนงบประมาณ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
            ๓. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่าในการ
เสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ า ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น  แต่จะ
ไม่ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ เลย 
            ๔. ประชาชนไม่มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความ
ต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่ค านึงถึงศักยภาพของอบต. ซึ่งไม่สามารถที่จะด าเนินการให้ครบทุก
โครงการได้ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 

1. ให้ผู้บริหารพิจารณาโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน ตามความต้องการของประชาชน และให้ครอบคลุม
ทั่วถึงกันทั้งต าบล 

2. ให้ อบต.มาโมง เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลลัพธ์ 
(Output,Goal) 

 
แบบที่  ๓ 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  
2. วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน ๓๐  กันยายน  256๓      
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในประจ าปีงบประมาณ  256๓ 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน
แผน+แผนเพ่ิม 

จ านวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยู ่

ในข้อบัญญัติ + 
จ่ายขาดเงินสะสม 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

(เดือนตุลาคม ๖๒ -
กันยายน 6๓) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๗๑ + ๖ = ๗๗ ๓ + ๖ = ๙ ๖ 

2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๘๖ + ๑ = ๘๗ ๓๕+ ๑ = ๓๖ ๑๓ 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

๑๓ ๖ - 

4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

๑๐ ๒ - 

5. การพัฒนาด้านการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๒ ๓ - 

6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒๐ 1๗ ๒ 

7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ๓๒ ๙ ๖ 

รวม ๒๕๑   ๘๒ ๒๗ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



     ส่วนที่ 3  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
----------------- 

3.1 บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค 
  3.1 ในปี 256๓  องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาตาม
แผนการด าเนินงาน    จ านวน     ๒๗     โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๗๖     
  3.๒ ในปี 256๓  โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  จ านวน    ๒๕๑     โครงการ  
บรรจุในข้อบัญญัติได้  จ านวน   ๘๒       โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓๒.๖๗           
  ๓.3 โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนด าเนินงานได้เกิดจากสาเหตุดังนี้ 
   3.๓.๑ โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนมีจ านวนมาก สามารถน ามาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติได้น้อย  ซึ่ง
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการตามโครงการตามข้อบัญญัติ   
   3.๓.๒ ช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19  จึงไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆได้  
   ๓.3.๓ งบประมาณในส่วนของบางโครงการต้องโอนลดงบประมาณรายจ่าย  โอนเพิ่มเข้างบกลาง 
เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือศูนย์กักกันเชื้อโควิด–๑๙   
   ๓.3.๔ โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากบางพ้ืนที่อยู่ในเขตป่า
สงวนและเป็นพ้ืนที่ของนิคม  ซึ่งต้องขออนุญาตตามขั้นตอนจากหน่วยงานจากต้นสังกัดจึงจะด าเนินการได้ ท าให้
เกิดความล่าช้าและไม่สามารถด าเนินการ 
   
3.๒ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 ๗ 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง

ปริมาณ  
10 ๗ 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง
คุณภาพ  

10 ๖ 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 ๗ 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 ๕ 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 5 ๕ 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 ๔ 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 ๕ 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 ๔ 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 ๓ 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5 ๔ 
 5.8 โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 ๓ 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 ๓ 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 ๕ 
 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
5 ๔ 

 
 



 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 ๔ 

รวมคะแนน  100 ๗๖ 
 
1) พบว่าประเด็นการพิจารณาการให้คะแนนโครงการได้ ๗๖  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  ๗๖.๐๐ ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
หมายเหตุ  :  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวได้มาจากการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง จ านวน ๘ คน ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลมา
โมง  ที่ ๖๒ / 25๖1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาโมง  ลงวันที่ 7  กุมภาพันธ์  256๑ 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง  
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

******************************************* 
   ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 2561  ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

           ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงจึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                            ประกาศ ณ วันที ่ ๒3  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

(นายพินิจ  ดือเลาะ)                                                                           
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง                                            

 
  

 


