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ค าน า 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง เสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง ได้มี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 256๕ (การ
ด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 256๔ ถึง เดือนกันยายน 256๕) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ.256๕) และตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง (e-plan)และแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 256๕ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถ
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 
๑.๑ บทน า  
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง หากไม่มีระบบการติดตามโครงการแล้วย่อมส่งผลให้
เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของ
โครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการและเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
รวมถึงการใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจก าหนดแนวทางการพัฒนา
ต่อไป  
๑.๒ วัตถุประสงค์  

๑) เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคการด าเนินการตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

๒) เพ่ือตรวจและติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนที่ได้รับงบประมาณว่าสอดคล้องกับ
งบประมาณหรือไม่เพียงใด  

๓) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาส าหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป  
๔) เพ่ือประเมินการด าเนินการตามแผนพัฒนา ว่าบรรลุวัตถุประสงค์โดยสามารถตอบสนองปัญหา

และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้หรือไม่เพียงใด  
๑.๓ ระยะเวลาด าเนินการประเมินผล  

ใช้ข้อมูลการด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ โดยด าเนินการตาม
ระยะเวลาดังนี้  
 1) ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตาม
ด าเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท  และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง
ประเมินผลโครงการเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ  

 



๒) ระดับองค์กรคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มาโมงเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
ต่อไป  
 ๓) การติดตามประเมินความส าเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาจะด าเนินการประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่
ประสบความส าเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสม
และสอดคล้อง เพ่ือน าเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป  

๑.๔ ขั้นตอนการด าเนินงาน  
๑) ศึกษาสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง ที่เกี่ยวกับการสรุปผล

การพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา การท างานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนราธิวาส แผนพัฒนาท้องถิน่องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 

๒) ศึกษายุทธศาสตร์ เป้าหมายและกลยุทธ์ในเรื่องการด าเนินงานตามข้อบัญญัติ การปรับเปลี่ยน
โครงการ ตลอดจนการศึกษาถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ผลการติดตามการ
ประเมินผลนโยบายและแผนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ  

๓) รวบรวมข้อมูล โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมาโมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๔) สรุปผลการติดตามและประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทราบ  

๑.๕ วิธีการติดตามและประเมินผล 
๑) การติดตามเป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆได้ด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีหรือไม่หรือมี
ปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้โดยให้ทุกหน่วยงานในสั งกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา 

 
 
 
 



๒) การประเมินผล โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่  
- การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินงานและ

การใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรมได้มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการท าการ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อการด าเนินการในภาพรวมของโครงการและรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป  

- การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน 
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อไป  

๑.๖ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

แบบที่ ๑ การประเมินการจัดการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแบบที่ 
๑ เป็นแบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุกๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  

แบบที ่๒ แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
แบบย่อยจ านวน ๖ แบบ  

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด และมีก าหนดเวลาใน
การรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ประกอบการรายงานด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
   2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล      
มาโมง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดนราธิวาส อ าเภอ
สุคิริน และแผนชุมชน/หมู่บ้าน 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 การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
   2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
    2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผัง  
เมืองรวมจังหวัด 
               2.2 ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ
การต่อสู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
            2.3 ส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
            2.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยวเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน  โครงการตามแนวพระราชด าริและหลักเศรษฐกิจพอเพียง        
            2.5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะสิ่งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน  
            2.6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ท านุบ ารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
            2.7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
   
 
     



    3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
    3.1 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบจราจร ผังเมือง ผังต าบล 
และผังจังหวัดได้มาตรฐาน  
                 3.2 ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิ การสังคม กีฬา 
นันทนาการการศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติด มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                 3.3 ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน           
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ   
                 3.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ใน
ท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน 
                 3.5 มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน   
                 3.6 ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 
                 3.7 การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล    
    4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    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 โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน       
     ร่วมในการจัดการศึกษา 
    2.4. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
    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. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                           ในท้องถิ่น                                                                                                                           
    3.4  ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาท เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
    4.1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดนเพ่ือรองรับประชาคม 
                          อาเซียน 
    4.2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
    4.3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    4.4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือรองรับประชาคอาเซียน 
    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 ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม   
    6.2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 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 สุขได้อย่าง
พอเพียง” 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แบบที่ ๑ 
แบบช่วยก ากับ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยตนเอง 

 
 
 
 
 
  



 
 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 

ค าชี้แจง :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว  
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   
๗. 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   
1๗. 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   ๒๕๖๔   ถึง   ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๕  

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
          3. จ านวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 9 51,343,000.00 47 103,763,109.00 71 165,752,049.00 88 230,529,829.00 95 269,146,289.00 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 42 17,049,630.00 71 25,245,330.00 86 35,142,010.00 85 35,886,310.00 85 37,884,010.00 

ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

6 830,000.00 11 1,780,000.00 12 1,670,000.00 12 1,750,000.00 12 1,870,000.00 

ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยก
รรม และการท่องเที่ยว 

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

ด้านการบริหารจดัการและการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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 จารีตประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

11 1,600,000.00 17 2,060,000.00 21 2,270,000.00 21 2,130,000.00 21 2,270,000.00 

ด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 26 6,553,050.00 32 11,848,050.00 32 9,990,000.00 36 11,118,200.00 33 10,271,000.00 

รวม 105 77,930,680.00 196 145,891,489.00 244 221,519,059.00 264 288,109,339.00 268 328,136,299.00 



๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 มียุทธศาสตร์การพัฒนา  ๗  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     

1.1 โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 12 โครงการ 
1.2 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด  9 โครงการ  

      คิดเป็นร้อยละ     75 
 
ล า 

ดับที่ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณที่

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไอตีมุง ๑  
หมู่ที่ ๔ 

1,918,000 1,894,000 
กองช่าง 
 

2. โครงการปรับปรุงคอสะพานบ้านโว 68,000 68,000 
กองช่าง 
(เงินสะสม) 

3. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยปารีย์ 5 165,700 165,700 
กองช่าง 
(เงินสะสม) 

4. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยปารีย์1 869,500 820,000 
กองช่าง 
(เงินสะสม) 

5. 
โครงการจ้างเหมาขุดและตัดดินสไลด์ทับ
เส้นทางซอยไอปูลง 1 จ านวน 3 จุด 

20,600 20,600 
กองช่าง 
(เงินสะสม) 

6. โครงการซ่อนแซมถนน คสล. ซอยวงเวียน1 329,600 329,600 
กองช่าง  
(เงินสะสม) 

7. 
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสวนไผ่    
หมู่ที ่8 

135,200 135,200 
กองช่าง 
(เงินสะสม) 

8. 
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยมิยาซาว่า 
3 หมู่ที ่9 

193,100 193,100 
กองช่าง 
(เงินสะสม) 

9. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสามซอย 2 188,200 188,200 
กองช่าง 
(เงินสะสม) 

รวมเป็นเงิน 3,887,900 3,814,400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
  2.1 โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 16 โครงการ  
  2.2 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด  6 โครงการ  

    คิดเป็นร้อยละ     37.5 
                       
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณที่

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1. โครงการเยี่ยมเยียนผู้พิการ 1,000 750 กองสวัสดิการสังคม 

2. โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 1,000 750 กองสวัสดิการสังคม 

3. 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,170,600 1,168,446 กองการศึกษาฯ 

4. 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา )หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง(  

20,000 19,280 กองการศึกษาฯ 

5. 
โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้การ
ป้องกันยาเสพติด 

30,000 30,000 ส านักปลัด 

6. 
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 70,000 47,403 กองสวัสดิการสังคม 

รวมเป็นเงิน 1,292,600 1,266,629  
 
 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.1 โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด  5 โครงการ  
    3.2 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด - โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ     - 
     
 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    4.1 โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด  1 โครงการ  
    4.2 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด - โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ     - 
                 
                         
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด  3 โครงการ 
    5.2 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด - โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ     - 

 



6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6.1 โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด  5 โครงการ              

6.2 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด 3 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ     60 

                        
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณที่

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 100,000 99,030 กองการศึกษาฯ 

2. โครงการวันเข้าพรรษา 30,000 29,330 กองการศึกษาฯ 

3. 
โครงการจัดกิจกรรมในวันของดีเมือง
นราและประเพณีแข่งเรือพระที่นั่ง 

40,000 40,000 ส านักปลัด 

รวมเป็นเงิน 170,000 168,360  
 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    7.1 โครงการโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด   3       โครงการ     
    7.2 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด 1 โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ            33.33 
 
ล า 

ดับที่ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณที่

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1. 
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

300,000 294,160 ส านักปลัด 

รวมเป็นเงิน 300,000 294,160  
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕. การเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง   

พ้ืนฐาน 
1,894,000.00 100 1,920,400.00 ๑๐๐ 3,814,400.00 ๑๐๐ 

2.การพัฒนาด้านส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

1,266,629.00 ๑๐๐ - - 1,266,629.00 ๑๐๐ 

3.การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- - - - - - 

4.การพัฒนาด้านการ
วางแผน  การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

- - - - - - 

5.การพัฒนาด้านการจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

6.การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

168,360.00 ๑๐๐ - - 168,360.00 ๑๐๐ 

7.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

294,160.00 ๑๐๐ - - 294,160.00 ๑๐๐ 

รวม 3,623,149.00 ๑๐๐ 1,920,400.00 ๑๐๐ 5,543,549.00 ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 
          ๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
การ

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

     ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขนาด 51 - 80 คน 
(ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 
องค์การบริหารส่วนต าบลมา
โมง อ าเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส 

√ -  - 2,320,000 2,320,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง ได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2565  มีจ านวนมากซึ่งเทียบกับโครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ และโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจ านวนต่างกันมาก 
สามารถเปรียบเทียบได้ดังนี ้
 - โครงการที่ปรากฏในแผนฯ จ านวน 268 โครงการ บรรจุในข้อบัญญัติได้ จ านวน 45 โครงการคิด
เป็น 16.79 % 
  - โครงการที่ปรากฏในแผนฯ จ านวน 268 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง ณ เดือน ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 จ านวน 19 โครงการ คิดเป็น 7.08 % 

โดยจะเห็นได้ว่าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  สามารถน าไปปฏิบัติได้น้อยมากเมื่อเทียบกับ
จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนฯ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี ท าให้การด าเนินการตามแผนท าได้น้อยส่งผล    
ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพลดลง 
          2.ระยะเวลาในการด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ได้วางไว้ 
     3.ประชาชนไม่มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความ
ต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่ค านึงถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงไม่สามารถที่จะ
ด าเนินการให้ครบทุกโครงการได้ 
 
 
 
 
 
 
 

             
        



 
 
 
 
 
 

 
แบบที่  ๓ 

 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตาม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
2. วัน/เดือน/ปี  ท่ีรายงาน ๓๐  กันยายน  2565      

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในประจ าปีงบประมาณ  2565 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน
แผน+แผนเพ่ิม 

จ านวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยู ่

ในข้อบัญญัติ + 
จ่ายขาดเงินสะสม 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

(เดือนตุลาคม ๖4 -
กันยายน 65) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๘๘ 12 9 

2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๘๕ 16 6 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

๑๒ 5 - 

4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

๑๐ 1 - 

5. การพัฒนาด้านการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๒ ๓ - 

6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒๑ 5 3 

7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ๓๖ 3 1 

รวม ๒๖๔   45 19 

 
 
  
 
 
 
 

 
 



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

3.  บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค 
  1. ในปี 2565  องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมงได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา
ตามแผนการด าเนินงาน    จ านวน     19     โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๔2.22     
  ๒. ในปี 2565  โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  จ านวน    ๒๖๔     โครงการ  
บรรจุในข้อบัญญัติได้  จ านวน   45       โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  17.05           
  ๓. โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนด าเนินงานได้เกิดจากสาเหตุดังนี้ 
   ๓.๑ โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนมีจ านวนมาก สามารถน ามาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติได้น้อย ซึ่ง
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการตามโครงการตามข้อบัญญัติ   
   ๓.๒ ช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19  จึงไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆได้  
   ๓.๓ งบประมาณในส่วนของบางโครงการต้องโอนลดงบประมาณรายจ่าย  โอนเพ่ิมเข้างบ
กลาง เพื่อด าเนินการช่วยเหลือศูนย์กักกันเชื้อโควิด–๑๙  และแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่ได้รับ
การกักกันจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส (HQ) 
   ๓.๔ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากบางพ้ืนที่อยู่ในเขตป่า
สงวนและเป็นพื้นท่ีของนิคม  ซึ่งต้องขออนุญาตตามขั้นตอนจากหน่วยงานจากต้นสังกัดจึงจะด าเนินการได้ ท า
ให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถด าเนินการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง  
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

******************************************* 
   ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 2561  ข้อ 30(5) ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565) 

           ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน
การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบ 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                            ประกาศ ณ วันที ่ 2  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

          (นางซียะ  หนูภิรมณ์)                                                                                    
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง                                            

 
 


