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ค ำน ำ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ                   
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แล้วเสร็จ และได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
การติดตามและประเมินผล วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผล สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลต่อไป 
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  ส่วนที่ 1  
บทน า 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแบบแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลดังนี้ 
 1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ  
ในการด าเนินงาน 
 1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อย่างไร 
 1.3 ผลการด าเนินงาน เป็นการตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 การติดตามและประเมินผลแผนถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตามภารกิจ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด  
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มี  
ส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แวดล้อม  
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กล่าวโดยสรุปคือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะน าไปสู่การวางแผนการพัฒนา 
ในปีต่อๆ ไป ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด เมื่อพบจุดแข็งต้องเร่งรีบด าเนินการ  
โดยจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้าง 
จุดแข็งนี้ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ 
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส และเม่ือมีโอกาสจะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนจะส่งผลให้ค้นพบสิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้ และน าไปสู่กระบวนการพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น และการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ ผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ก าหนดไว้ 
 2.3 เพ่ือเป็นข้อมูลเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้องบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการ  
ที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.5 เพ่ือสร้างความผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการผลักดัน
ให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับผู้มี
ส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน และสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
 2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
ตามแผนงาน โครงการ ของส านัก/กอง ฝ่าย ต่างๆ  

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 6 ก าหนดถึงขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดังนี้ 
 3.1 ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  3.1.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน (ลาออก 1 คน) 
  3.1.2 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3.1.3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3.1.4 หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 
  3.1.5 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจ
ได้รับการคัดเลือกได้อีก 
 3.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้องทั้งประกาศการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  4.1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
  4.1.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0812.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.1.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  4.1.4 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 4.2 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผล 
   4.2.1.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโละ 
   4.2.1.2 ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดปรากฏตาม 3. ขั้นตอนการ
ติดตามและประเมินผล) 
   4.2.1.3 ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ก าหนดให้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโละและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละต่อไป 
  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
   4.2.2.1 ออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   4.2.2.2 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   4.2.2.3 ส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   4.2.2.4 วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานและความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   4.2.2.5 ประเมินผลการด าเนินตามและความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 
   4.2.2.6 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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 4.3 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 
  4.3.1 เอกสารหลักฐานแสดงผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
  4.3.2 แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง 
  4.3.3 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.3.4 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
  4.3.5 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ในภาพรวม  
  4.3.6 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์   

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 5.1 ท าให้ทราบถึงสถานภาพและสถานการต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนิน
โครงการพัฒนา ท าให้วิธีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 5.2 ท าให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนามีปัญหา สามารถแก้ไขได้ถูกต้องและทันท่วงที 
 5.3 ท าให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 5.4 สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาที่จะน าไป
จัดท าโครงการพัฒนาโดยสามารถน าเสนอข้อมูลในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการ
ยอมรับจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 5.5 เป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการพัฒนามี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
 5.6 ผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการสามารถวินิจฉัย สั่งการ ได้ถูกต้อง ชัดเจน และรัดกุม 
สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและอ านาจหน้าที่ อีกทั้ งยังสามารถก าหนดมาตรการ
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 
 5.7 ท าให้ภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกัน สามารถประสานการท างาน
ให้เป็นองค์รวมได้ เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม และงาน
ต่างๆ ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจเมื่อได้รับบริการ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 2.1 วิสัยทัศน์  
  ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 2.2 เป้าหมาย 
  2.2.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  2.2.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  2.2.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  2.2.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2.2.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 2.3 ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง 

และยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้ เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่ งยืน  

โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ภาค  
โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT พัฒนา
รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศและพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล 

3) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการพัฒนา
ความรู้ คุณธรรมและสุขภาวะ การสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพและรายได้และการอ านวยความเป็น
ธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได้จากทรัพยากร  
ในท้องถิ่น และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้กระบวนการชุมชน
เข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน  
โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เ พ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิ เวศน์  สร้างความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบด้านคุณภาพ
ชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
ยางพาราและการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนและระบบโลจิสติกส์รองรับประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพ่ิมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล 

การค้าการบริการและการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการเชื่อมโยงการ

คมนาคม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 7.1 วิสัยทัศน์  
 “ ตะโละน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง ภูมิปัญญาก้าวไกล ทันสมัยเทคโนโลยี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  พ่ึงพาตนเองอย่าง ยั่งยืน ” 
 7.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

7.3 เป้าประสงค์  
1. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 

  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ และฝึกอบรม 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง 
  5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
  6. ส่งเสริมคนดีเข้ามาบริหาร ปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล  
7.4 ตัวชี้วัด  

1. โครงสร้างพื้นฐานที่ด าเนินการ 
  2. รายได้เพ่ิมข้ึนจากอาชีพด้านการเกษตร 
  3. มีอาชีพ สร้างรายได้ พ่ึงพาตนเองได ้
  4. เด็กได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
  5. ความพึงพอใจของประชาชนที่ร่วมมือ ร่วมใจ 
  6. ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 
  7. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
  8. คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 
  9. ความพึงพอใจในการได้รับการบริการด้านสาธารณสุข 
  10. จิตส านึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  11. ชุมชนน่าอยู่ 
  12. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  13. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  14. ชีวิตมีความปลอดภัยและชุมชนเกิดความสันติสุข 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           หน้า 8 
 

ด าเนินโครงการพัฒนาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

7.5 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร 
3. สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่คนในท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
5. ส่งเสริม ท านุ บ ารุง ศาสนา รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
6. ป้องกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

และประชาชน 
9. พัฒนาและสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
11. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนบ าบัดน้ าเสีย 
12. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
13. พัฒนา ปรับปรุงการท างาน อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการท างานตาม

หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
14. ส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ิมศักยภาพในงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผล 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อองค์กรปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้อง 
     กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้อง 
     กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
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2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อองค์กรปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
1.2 รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 

องค์กรปกครองท้องถิ่น อุดหนุน อปท. 
รวม ด าเนินการ ส่วนราชการอื่น 

(แบบ ผ.01) (แบบ ผ.02) 
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
โครงการ โครงการ โครงการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

    3 100,000       - -      3   100,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต 46 9,379,640 6 4,090,360 52 13,470,000 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 14 2,305,000 2 60,000 16 2,365,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 28 58,150,000 - - 29 58,150,000 

5. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7 320,000 - - 7 320,000 

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 9 845,000 - - 9 845,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 9 1,270,000 1 20,000 10 1,290,000 

รวม 116 72,369,640 9 4,170,360 125 76,540,000 
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2.2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 
ทั้งหมด 

โครงการที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

     3         2  66.67        -     -      1 33.33 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต 52 35 67.31 - - 17 32.69 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 16 16 100.00 - - - - 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 29 10 34.48 - - 19 65.52 
5. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7 2 28.57 - - 5 11.43 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 9 4 44.44 - - 5 55.56 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 10 3 30.00 - - 7 70.00 

รวม 125 72 57.60 - - 53 42.40 
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2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1) การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบปกติ 
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

เงินสะสม 
เงินทุน
ส ารอง 
สะสม 

งบอ่ืนๆ รวม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

100,000 
 

43,800 
 
- - 

 
- 
 

 
- 

 
43,800 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต 

13,470,000 8,460,624 
 
 

 

- 
 

- 
 
- 
 

 

- 
8,460,624 

 
 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 2,365,000 619,900 - - - - 619,900 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐาน 

58,150,000 5,565,000 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 5,565,000 
 

5. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

320,000 0 
 

 

- - 
 

 

- 
- 

0 
 

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 

845,000 112,500 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

 

- 112,500 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาความเป็นเลิศและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1,290,000 21,610 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 21,610 
 

 

รวม 76,540,000 
 

14,823,434 
- - - - 14,823,434 
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2) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร ์
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบปกติ 
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

เงินสะสม 
เงินทุน 

ส ารองสะสม 
งบอ่ืนๆ รวม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชน
และแก้ไขปัญหาความยากจน 

36.50 0.00 
   

36.50 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต 72.38 0.00    72.38 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 35.22 0.00    35.22 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 93.09 0.00    93.09 

5. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 0.00 0.00    0.00 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 64.29 0.00    64.29 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 12.35 0.00    12.35 

รวม 74.35 0.00 - - - 74.35 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

3.1 โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      1) การพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

 

1 
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
 
 

  100,000 
(โอนลด100,000) 

0 0 

 

2 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชน 
 

 
 

  20,000 
(โอนลด20,000) 

0 0 

3 โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายและระบอบ
ประชาธิปไตย 

 
 

  10,000 
(โอนลด10,000) 

0 0 

 

รวม 
 

   

3 
 

130,000 
 

0 
 

0 
 

รวมทั้งหมด 
   

3 
 

 130,000 
 

 

0 
 

0 
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           2) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 

ล าดับ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 โครงการจัดงานวันส าคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานวันส าคัญ
ทางศาสนาอ าเภอยะหริ่ง ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 
 

  

 
 

15,000 
 

0 
 

15,000 
 

2 
 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 

 

    

30,000 

 

30,000 
 

0 
 

3 
 

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 

    

20,000 
 

9,860 
 

10,140 
 

4 
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 

  
 

 

30,000 
 

 

0 
 

30,000 

 

5 
 

โครงการสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก 
 
 

 
  

 20,000 
(โอนลด 20,000) 

0 0 

 

6 
 

โครงการหัวใจสีขาว “โตไปไม่โกง” ต่อต้านการคอรัปชั่น 
 

 
  10,000 

(โอนลด10,000) 
0 0 

7 โครงการอุดหนุนส าหรับค่าอาหารกลางวัน  

   1,920,000 1,790,340 129,660 

8 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  

 
  20,000 0 20,000 

9 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ    15,000 
(โอนลด15,000) 

0 0 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 

 

 
  15,000 

(โอนลด15,000) 
0 0 

11 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า    20,000 0 20,000 
 

12 
 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   

 
 

10,000 
 

0 
 

10,000 
 

รวม 
 

 

3 
  

9 
 

2,125,000 
 

1,830,200 
 

234,800 
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  2) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ (ต่อ) 

ล าดับ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

13 
 

โครงการครอบครัวอยู่ดีมีสุข 
 
 

  

 
 

20,000 
 

0 
 

20,000 

14 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม 

 

 
  100,000 

(โอนลด100,000) 
0 0 

 

15 
 

โครงการพบปะสนทนากาแฟยามเช้า 
 
 

  20,000 
(โอนลด 20,000) 

0 0 

16 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพแกนน าสตรี  
 

  20,000 
 

0 20,000 

 

17 
 

โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด 
 
 

  20,000 0 20,000 

18 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

 
 

  35,000 
(โอนเพิม่ 15,000) 

43,800 6,200 

 

19 
 

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 
 
 

  50,000 
(โอนลด 9,000) 

0 41,000 

 

20 
 

โครงการเทศกาลงานปลากะพงของดีเมืองยะหริ่ง  
 
 

  20,000 0 20,000 

 

21 
 

โครงการประเพณีวันลอยกระทง 
 

   20,000 19,150 850 
 

22 
 

โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
 

   20,000 
(โอนลด 20,000) 

0 0 

 

23 
 

โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
 

   10,000 10,000 0 
 

24 
 

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 
   100,000 

(โอนเพิม่ 9,000) 
109,000 0 

รวม 
 

 

4 
  

8 
 

435,000 
 

181,950 
 

128,050 
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                2) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ (ต่อ) 
 

ล าดับ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

25 
 

โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ 
 

 
  100,000 

(โอนลด 100,000) 
0 0 

 

26 
 

โครงการวันเข้าพรรษา 
 

 
  10,000 0 10,000 

 

27 
 

โครงการสืบสานประเพณีชักพระ 
 

    

30,000 
 

30,000 
 

0 
28 โครงการอาซูรอสัมพันธ์    30,000 

(โอนลด 30,000) 
0 0 

29 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    100,000 74,567 25,433 

30 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน    5,000 3,795 1,205 
 

31 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

    

4,597,200 
 

4,414,400 
 

182,800 
 

32 
 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

    

1,564,800 
 

1,349,600 
 

215,200 
33 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  

 
  30,000 

(โอนลด 1,507) 
 28,493 

34 ส ารองจ่าย 
 

   108,493 
(โอนเพิม่ 852,273) 

(ผูกพัน 12,000) 

945,316 3,450 

35 โครงการเศรษฐกิจชุมชน  
 

  100,000 
(โอนลด 100,000) 

0 0 

36 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

   94,698 94,698 0 

37 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)    155,000 153,000 2,000 

รวม 8 - 5 6,925,189 7,065,376 468,581 
รวมทั้งหมด 15 - 22 9,285,189 9,077,526 831,431 
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          3) การบริหารจัดการที่ดี 
 

ล าดับ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

 

1 
 

โครงการการเลือกตั้ง 
 
 

  

 1,110,000 
(โอนลด 1,110,000) 

 

0 
 

0 
 

2 
 

โครงการจัดท าประชาคม/เวทีชาวบ้าน 
 

 
  10,000 

(โอนเงนิ10,000) 
0 0 

 

3 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   70,000 

(โอนเงนิ70,000) 
0 0 

 

4 
 

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 
  20,000 

(โอนเงนิ20,000) 

 

0 
 

0 
 

5 
 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

   100,000 
(โอนเงนิ 70,000) 

 

46,040 
 

123,960 
 

6 

 

โครงการหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ 
 

   30,000               
(โอนลด 30,000) 

0 0 

 

7 
 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
 

 

    

5,000 
 

3,795 
 

1,205 
 

8 
 

 

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
   17,000 17,000 0 

 

9 
 

โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
 

   3,100 
 

1,800 1,300 

 

10 
 

โครงการจัดซื้อโต๊ะส านักงานแบบเหล็ก 
 

 

    

6,900 
 

6,800 
 

100 
 

11 
 

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 
 
 

  0 
(โอนเพิม่ 8,800) 

8,800 0 

 

รวม 
 

 

6 
 

- 
 

5 
 

1,352,000 
 

84,235 
 

126,565 
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          3) การบริหารจัดการที่ดี (ต่อ) 
 

ล าดับ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

 

12 
 

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
 

   0 
(โอนเพิม่ 50,000) 

47,000 3,000 

13 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน    0 
(โอนเพิม่ 2,900) 

2,400 500 

14 โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์    60,000 
(โอนลด60,000) 

0 0 

15 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์    8,900 8,900 0 

16 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี    0 
(โอนเพิม่ 15,000) 

15,000 0 

 

17 
 

โครงการจัดซื้อตู้เอนกประสงค์ หน้าลิ้นชักหน้าบาน เมลามีน 
   0 

(โอนเพิม่ 8,800) 
0 8,800 

 

18 
 

โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอ้ี รับแขก 
 
 

  20,000 
(โอนลด 20,000) 

0 0 

19 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าสเตนเลส  

   24,000 
 

24,000 0 

 

รวม 

 

6 
 

- 
 

2 
 

112,900 
 

97,300 
 

12,300 
 

 

รวมทั้งหมด 
 

 

12 
 

- 
 

7 
 

1,464,900 
 

181,535 
 

138,865 
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4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายริมคลองปอเนาะกาเสาะ หมู่ที่ 2 
ต าบลปุลากง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

   

 
 

2,336,000 
 

0 
 

0 

2 
 

โครงการขุดลอก สายริมคลอง หมู่ที่ 2 ต าบลปุลากง อ าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี  

   

 
 

116,000 
 

0 
 

0 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์เข้าประปา  
หมู่ที่ 3 ต าบลปุลากง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

   

 
 

397,000 
 

0 
 

0 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาใหม่-บาตะมานี 
หมู่ที่ 1 ต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

   

 
 

448,000 
 

0 
 

0 

5 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถท่ีท าการองค์กรบริหารส่วนต าบลตะโละ 
หมู่ที่ 3 ต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

   

 0 
(โอนเพิม่ 550,000) 
(ผูกพัน 550,000) 

 

0 
 

0 

6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 3 ต าบลตะโละ 
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

   

 0 
(โอนเพิม่1,400,000) 
(ผูกพัน 1,398,000) 

 

0 
 

2,000 

7 โครงการซ่อมแซมรั้วกุโบร์โตะแยหม๊ะ หมู่ที่ 5 ต าบลตะโละ            
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 
   

 171,000 
(ผูกพัน 170,000) 

 

0 
 

1,000 

8 โครงการต่อยอดรั้วกุโบร์เจาะกือแล หมู่ที่ 4 ต าบลปุลากง                 
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 

 
  

 320,000 
(ผกูพัน 318,000) 

 

0 
 

2,000 

9 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าหลัง อบต. หมู่ที่ 3 ต าบลตะโละ             
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 

 
  

 0 
(โอนเพิม่ 32,000) 
(ผูกพัน 32,000) 

 

0 
 

0 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.-ประปา หมู่ที่ 3
ต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 

 
  

 0 
(โอนเพิม่ 257,000) 
(ผูกพัน 255,000) 

 

0 
 

2,000 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเลี้ยวไปบ้านกอซี 
หมู่ที่ 2 ต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 

    

320,000 
 

320,000 
 

0 

รวม 1 - 10 4,108,000 320,000 7,000 
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4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน (ต่อ) 

ล าดับ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

 

12 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกุโบร์โตะแยหม๊ะ หมู่ที่ 5              
ต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 

    

229,000 

 

226,000 
 

3,000 
 

13 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายริมคลอง หมู่ที่ 2 ต าบลปุลากง 
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (โครงการชดเชยรายได้) 

 
 

 
   

2,108,800 

 

2,065,000 
 

43,800 
 

14 
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลตะโละ                      
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 

 
 

   

1,189,000 

 

1,189,000 
 

0 

15 โครงการขยายท่อเมนประปา พร้อมซับเมอร์ หมู่ที่ 3 ต าบลตะโละ                      
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 

   0 
(โอนเพิม่126,000) 

 

 

125,000 
 

1,000 

16 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบาโง หมู่ที่ 1 ต าบลตะโละ                      
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 

    

320,000 
 

320,000 
 

0 

17 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบือเระ-กือลงบาบี หมู่ที่ 2                   
ต าบลปุลากง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 

    

640,000 
 

640,000 
 

0 
 

18 
 

โครงการไฟฟ้าส่องสว่างในกุโบร์ 
 

    

360,000 
 

 

360,000 
 

0 

19 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก สายต้นประดู่ หมู่ที่ 1             
ต าบลปุลากง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 

    

320,000 
 

320,000 
 

0 
 

รวม 
 

 

8 
 

- 
 

- 
 

1,637,076 
 

82,955 
 

739,969 
 

รวมทั้งหมด 
 

 

9 
  

10 
 

5,745,076 
 

402,955 
 

746,969 

 

  



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 22 

5) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 โครงการขยะหรรษา    20,000 0 20,000 
2 โครงการพัฒนา รณรงค์ อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้    20,000 0 20,000 

รวม - - 2 40,000 0 40,000 
รวมทั้งหมด - - 2 40,000 0 40,000 
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6) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ                  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 

  26,700 0 0 

2 โครงการกิจการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    15,000 0 15,000 

3 โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ต าบล) 

   20,000 0 20,000 

4 โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                              
ประจ าปี 2563 

   100,000 92,500 7,500 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี    40,000 
(โอนลด 20,000) 

20,000 0 

 

รวม 
3 - 2 201,700 

 
112,500 

 
42,500 

 
 

รวมทั้งหมด 
 

 

3 
 

- 
 

2 
 

201,700 
 

112,500 
 

42,500 
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7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด    100,000 
(โอนลด 100,000) 

0 0 

2 โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน    25,000 0 25,000 

3 โครงการส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน    50,000 
(โอนลด 28,390) 

21,610 0 

4 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา    70,000 70,000 0 
 

รวม 
 

2 
 

- 
 

2 
245,000 

 

91,610 
 

25,000 
 

 

รวมทั้งหมด 
 

2 
 

- 
 

2 245,000 
 

91,610 
 

 

25,000 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 25 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อองค์กรปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.2 ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
      (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

ที่ปรากฎอยู่ในแผน ที่ได้ปฎบิัต ิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 

 

3 
0 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต 52 15 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 16 12 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 29 9 
5. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7 0 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 9 3 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาความเป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

10 
2 

รวม 125 41 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ทั้งผลการด าเนินงาน 
ในภาพรวมและผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ใช้วิธีการประเมินความพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชากรจ านวน 100 คน สามารถจ าแนก
ข้อมูลได้ดังนี้ 
 
 
 1. เพศ  ชาย    จ านวน     39 คน 
   หญิง    จ านวน     61 คน 
   รวม    จ านวน   100 คน 
 2. อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ปี   จ านวน     18 คน 
   20-30 ปี   จ านวน       7 คน 
   31-40 ปี   จ านวน       6 คน 
   41-50 ปี   จ านวน       5 คน 
   51-60 ปี   จ านวน     19 คน 
   มากกว่า 60 ปี   จ านวน     45 คน 
   รวม    จ านวน   100 คน 
 3. อาชีพหลัก รับราชการ   จ านวน     - คน 
   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน       6 คน 
   ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน     15 คน 
   รับจ้าง    จ านวน     18 คน 
   นักเรียน นักศึกษา  จ านวน       7 คน 
   เกษตรกร   จ านวน     54 คน 
   อ่ืนๆ    จ านวน     - คน 
   รวม    จ านวน   100 คน 
 

3.1 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 52 43 5 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 47 46 7 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 31 56 13 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 28 53 19 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 21 62 17 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 42 43 15 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 45 44 11 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 38 47 15 

ภาพรวม 39 51 10 
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3.2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.8 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.6 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.2 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.4 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.8 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.9 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.2 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.8 

ภาพรวม 8.5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.8 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.8 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.2 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.8 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.7 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.4 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 

ภาพรวม 8.2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.9 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.3 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.2 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.9 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.5 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.7 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.1 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.7 

ภาพรวม 7.2 

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.8 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.5 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.1 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.8 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.6 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.8 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.2 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.6 

ภาพรวม 7.2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.9 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.7 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.2 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.9 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.5 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.5 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.1 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.7 

ภาพรวม 7.2 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.9 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.7 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.6 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.1 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.4 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.6 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.2 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.5 

ภาพรวม 8.9 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ประเด็น 
 

คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.9 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.7 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.2 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.9 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.5 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.5 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.1 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.7 

ภาพรวม 7.2 
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โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
320 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและ
ถูกต้องตามขั้นตอนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่น มาจัดท าฐานข้อมูล โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของท้องถิ่น ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัด 
 1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

   1.2.1 โครงการ 
รายการ จ านวนโครงการ ร้อยละ 

โครงการทั้งหมดที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 125  
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 41 32.80 
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 0 0 
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 84 67.20 

 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
โครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ 

โครงการท่ียงัไมไ่ดด้ าเนินการ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
32.80 % 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
73.20% 
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1.2.1 งบประมาณ 
 

รายการ จ านวนโครงการ ร้อยละ 
งบประมาณที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 76,540,000  
เบิกจ่ายจากงบประมาณปกต ิ 30,703,644.24 99.24 
เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 95,416.00 0.31 
เบิกจ่ายจากเงินสะสม 0 0 
เบิกจ่ายจากเงินทุนส ารองสะสม 0 0 
เบิกจ่ายจากงบอื่นๆ 0 0 
รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย 30,799,060.24 99.55 
งบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่าย 233,595.31 0.45 

 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

เบิกจ่ายจากงบประมาณปกติ 

เบิกจ่ายจากเงินอดุหนนุเฉพาะกิจ 

งบประมาณท่ีไมไ่ดเ้บิกจ่าย 

 

เบิกจ่ายจากงบประมาณปกติ                                
99.24% 

งบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่าย 
0.45% 

เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                  
0.31% 
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2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 
  พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 51  
  พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 39 
  ไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 10 
 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอใจ 
51% พอใจมาก 

39% 

ไม่พอใจ 
10% 

ผลการประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 
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2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชนและ  
                   แก้ไขปัญหาความยากจน 

8.5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต 8.2 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการที่ดี 7.2 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 7.2 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7.2 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 8.9 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ 
                   ท่องเที่ยว 

7.2 

 
 

 
 

 จากการผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พบว่าประชาชนมีความ  
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1     ยุทธศาสตร์ที่ 2     ยุทธศาสตร์ที่ 3     ยุทธศาสตร์ที ่4      ยุทธศาสตร์ที่ 5     ยุทธศาสตร์ที่ 6    ยุทธศาสตร์ที่ 7 

 8.5%                8.2%                7.2%            7.2%                 7.2%              8.9%              7.2% 
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3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.1 โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากแต่สามารถปฏิบัติได้น้อย เนื่องจากมีข้อจ ากัด 
ด้านงบประมาณ 
 3.2 ปัจจัยแวดล้อมในการบริหารงานท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยน  
แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 3.3 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4. ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4.1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหาร
จัดการขยะ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไม่มีบริการถังขยะและรถเก็บขยะ แต่จะส่งเสริมความรู้ด้านการ
จัดการขยะเพ่ือให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะในครัวเรือนได้ ในส่วนนี้ขอให้รณรงค์ให้ความรู้เพ่ิมเติม 
ในการเผาขยะ ขอให้เผาในหลุมหรือภาชนะที่สามารถควบคุมไฟได้ง่ายเพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัยในชุมชน
 4.2 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรให้ความรู้และรณรงค์ 
ให้ประชาชาตรวจสอบสายไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในครัวเรือนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันปัญหาไฟฟ้า
ลัดวงจรอันเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดอัคคีภัยในปัจจุบัน 
 4.3 ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลเด็กก าพร้าในพื้นท่ีต าบลตะโละให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
เป็นข้อมูลที่มีความจ าเป็น ส าคัญ และสามารถใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 4.4 การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานว่าประชาชน
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้จริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และเมื่อมีการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนแล้ว ควรมีการวางแผนทางการตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตจากอาชีพที่ได้ ส่งเสริม
ความรู้ให้กับประชาชนด้วย  
 4.5 ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ในแต่ละ
โครงการ ในปีงบประมาณนั้นๆ  



 

 
 

ภาคผนวก 

 

 

 



 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 
 

 

 



แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวม 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
             ส่วนต าบลตะโละในภาพรวม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชาย   หญิง  
2. อาย ุ   ต่ ากว่า 20 ป ี   20-30 ปี   31-40 ปี 
   41-50 ปี   51-60 ปี   มากว่า 60 ปี 
3. การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี   อ่ืนๆ................................ 
4. อาชีพหลัก   รับราชการ   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   รับจ้าง   นักเรียน นักศึกษา   เกษตรกร 
   อ่ืนๆ.......................   

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
   ของประชาชนในท้องถิ่น    
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ........................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................ 

.......................................................................... ...........................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................................ 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 
 



แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
             ส่วนต าบลตะโละตามยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชาย   หญิง  
2. อาย ุ   ต่ ากว่า 20 ป ี   20-30 ปี   31-40 ปี 
   41-50 ปี   51-60 ปี   มากว่า 60 ปี 
3. การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี   อ่ืนๆ................................ 
4. อาชีพหลัก   รับราชการ   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   รับจ้าง   นักเรียน นักศึกษา   เกษตรกร 
   อ่ืนๆ.......................   

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละในการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน มากน้อย
เพียงใด 

ความพึงใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
  



6. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละในการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต มากน้อยเพียงใด 

ความพึงใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

7. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละในการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ 
    การบริหารจัดการที่ดี มากน้อยเพียงใด 

ความพึงใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
  



8. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละในการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  มากน้อยเพียงใด 

ความพึงใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

9. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละในการพัฒนาตาม  ยุทธศาสตร์ 
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มากน้อยเพียงใด 

ความพึงใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
10. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละในการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ 
    การส่งเสริมสร้างสันติสุข มากน้อยเพียงใด 

ความพึงใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  



 

11. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละในการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว  มากน้อยเพียงใด 

ความพึงใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ........................................................ 

.......................................................................... ...........................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................ 

..................................................................................................................................................................... ................ 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 
 

 

 

 

 

 


