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เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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******************************************* 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงาน     
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒ และ 3) พ.ศ.๒๕61 
ข้อ30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 
      ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ จึงขอประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เกียร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 
มีนาคม 2563) มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกียร์ต่อไป 
                      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
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ค าน า 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ 13 ได้
ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2563 – 1 มีนาคม 2564) รอบ 6 เดือนแรกขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ สามารถแก้ปัญหาประชาชนได้และท าให้ประชาชนเกิดความพอใจ
สูงสุด 
  
                                                                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
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ส่วนที่ 1 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 

 
บทน า 
 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตาม
และประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ 
ร่วมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในหมู่บ้าน จึงจ าเป็นจะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผลแผนเพื่อ
วัดผลประสิทธิภาพของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับการท างานของปีท่ีผ่านมาอีกด้วย 
  

ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนการด าเนินงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงใดก็ตามแต่หากไมส่ามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะ
บ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรอืไม่ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่งระบบติดตาม และระบบประเมินผล จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการ
อยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกิน
กว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ไดร้ับประโยชน์หรือไดร้ับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานใน
ระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับ
การติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวช้ีวัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป  

2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลาย
แนวทางดังนี ้
 2.1 จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า
กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
 2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ 
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 
 2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการ
ติดตามประเมินผลปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนด ก็สามารถ
ได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 
 
 



 
 

 
3.วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 
 3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

3.2 เพื่อใหก้ารติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
3.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่

เกิดขึ้น 
3.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนครั้งต่อไป 
 

4.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 4.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
  1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 
29 ดังนี้  

(๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2561 ดังนี้  

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวั นนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  
5.ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 5.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังน้ี 
  (1) แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2 และ 3 ) 
พ.ศ.2561  ข้อ 28 โดยมภีาคประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการเปน็คณะกรรมการตดิตาม 
  (2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานดังนี้ 
   แบบท่ี 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
   แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ภาพรวม 
   แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์
แต่ละยุทธศาสตร์  
  (3) การติดตามผลด้วยระบบ e - plan (www.dla.go.th) 
 5.2 วิธีการในการตดิตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้   
  1.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) 
  2.ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพืน้ท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 
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ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

       “บริหารจดัการเด่น  เน้นการศึกษา  สุขภาพดีถ้วนหน้า  มสีุขอย่างพอเพียง” 
 

พันธกิจ หรือภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ (Mission) 
     1. จัดบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อย่างเพียงพอและทั่วถึง  และมีความพร้อมใน
การรองรับการขยายตัวของชุมชน 
     2. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม  มีความสะอาด  
และความเป็นระเบียบ 
     3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอาชีพ  รายได้  มีความมั่นคงทางสังคม  มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ทั่วถึง 
     4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ  
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั่วถึง 
              5. พัฒนาชุมชนภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง  มีจิตส านึก  มีศักยภาพใน
การร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ  สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
    6. ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง  ผู้น าท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม  โปร่งใสและยุติธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ 
    7. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
     8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  โดยสง่เสริม
ให้ประชาชนมีความตระหนัก  และมีจิตส านึกท่ีดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยั่งยืน  
               9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขั้นของประชาชนในประชาคมอาเซยีน 
               10.สงเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิบทอดจารีตประเพณีในท้องถิ่นและพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมให้แก่เดก็ 
เยาวชนและประชาน 
 

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา  
               1.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
  2. พัฒนาศักยภาพทางการผลติ พัฒนาทักษะ โอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
      3.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน 
  4. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ พลานามัย และส่งเสริมทางดา้นกีฬาให้กับประชาชน 
      5.  ส่งเสริมสงเคราะห์ให้กับ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
      6.  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการพัฒนาชุมชนและสังคมตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
      7.  เสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
      8.  เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
      9  เสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
               10 ส่งเสริมศักยภาพประชาชน ข้าราชการ ผู้น าทุกส่วน ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
               11 เฝ้าระวังป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                12 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศยั 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขั้นของประชาชนในประชาคมอาเซยีน 



 
 

               13 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดระเบยีบหมูบ่้านให้น่าอยู่ สะอาด มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความเป็นมิตรไมตรีของประชาชน 
               14. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าในและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ปาระชาคมอาเซยีน 
 

ยุทธศาสตร์ และแผนงานการพัฒนาในช่วงสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   ๑.๑  บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารงุรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
๑.๒  สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บรโิภค 
๑.3  พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.4  จัดใหม้ีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๒.๑  ส่งเสรมิและสนับสนุนการสรา้งงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

๒.๒  ส่งเสรมิงานด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการชุมชนแก่ผูสู้งอายุ ผู้พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๒.3  ส่งเสรมิศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
๒.4  ส่งเสรมิด้านการออกก าลังกาย  การกีฬา และนันทนาการ 
2.5 ส่งเสริมป้องกัน รักษาควบคมุโรคและที่เกีย่วข้องกับการสุขภาพต่างๆ ตลอดจนการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนทุกกลุม่ทางสังคมให้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม 
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา 
3.1 เป็นส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังใน และนอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา   
3.2  ส่งเสรมิสนับสนุนทุกกลุม่ทางสังคมให้เข้าถึงการบริการด้านการศึกษา 
3.3 ส่งเสริมพัฒนาระบบการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยงานทางการศึกษาและ
ศูนย์การศึกษาประจ ามัสยดิ(ตาดีกา)  
3.4 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ มจีรรยาบรรณ และมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา มุ่งสู่บุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
3.5 ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารหรือไดร้ับการพัฒนาความรู้ ความเขา้ใจท้ัง
ภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประชาชนในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.๑  ส่งเสรมิให้ความรู้  ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย  
4.๒  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
4.๓  เสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
4.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาท และศักยภาพในการแกป้ัญหาความมั่นคง 
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนหรือกลุม่ต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบยีบ 
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
4.6 ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งในการสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาบทบาทของภาค
ประชาชนในเรื่องความโปร่งใส ระบบคุณธรรมตลอดจนการสร้างความตระหนักในการอยูร่่วมกัน
อย่างปกติสุขในสังคม 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว 
   5.๑  ส่งเสรมิการตลาด การค้า  การลงทุนในท้องถิ่น  และเมืองชายแดน 

5.2  ส่งเสรมิระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
5.3  ส่งเสรมิให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.4  พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
5.๕  ส่งเสรมิโครงการตามแนวพระราชด าร ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.๑  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอนรุกัษ์สัตว์ป่า 

6.2  ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
6.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน และเมือง 
6.4  จัดท าระบบก าจัดขยะและสิง่ปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบดัน้ าเสยี 
6.5  ส่งเสรมิและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   7.๑  ส่งเสรมิการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบทอดจารตีประเพณี ศลิปวัฒนธรรม  

7.2  ส่งเสรมิและสนับสนุนภมูิปญัญาท้องถิ่น  และปูชนียบุคคล 
7.3  เสรมิสร้างและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา  
7.๔  ส่งเสรมิและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุ และโบราณสถานในท้องถิ่น 
7.๕  ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   8.๑  พัฒนาความรู้ความสามารถและคณุธรรมจรยิธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 

8.๒  พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
8.๓  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
8.๔  พัฒนาปรับปรุงและสรา้งระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเรว็ มีประสิทธิภาพและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีหรือสร้างระบบเทคโนโลยีในการปฏิบตัิงาน 
8.๕  ส่งเสรมิและสร้างทัศนคติที่ดตี่อการปฏิบตัิงานเพื่อการบริการประชาชน 
8.๖  พัฒนาส่งเสรมิระบบการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กรเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

(Performance Indicators) 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวมรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีความ
จ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งช้ีของ การ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและหาผลสมัฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆที่สอดคลอ้งกับ
บริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คือการประเมินผลเชิงปริมาณโดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานดังนี้  
 
๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน 
  เป็นเครื่องมือท่ีใช้ วัดผลการปฏบิตัิงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือ
ประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเป็นการ
รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับปัจจัยน าเขา้ (Input)กระบวนการ (processes) ผลผลติ (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วย
ในการวิเคราะห์การด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งช้ี
การปฏิบัติกค็ือ การมสี่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (key stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไปการใช้ตัวบง่ช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่ม
จากการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการ
ก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system ) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตาม
แนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่
จ าเป็น 
 
๒. ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
   ๒.๑ ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนนิการไปนั้นมคีวามก้าวหนามากนอ้ยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่ ส าเร็จเพราะเหตุใด
ประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม่  

๒.๒ สามารถคาดการณล่วงหนาได้ว่าอะไรจะเกดิขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลา่นัน้จะหาวิธีการ
แก้ไขปญัหาที่จะเกิดขึ้นไดทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตวัช้ีวัดที่ได้จะเปน็ประโย
ชนในการวางแผนการ ปฏิบตัิงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานตอ่ไป 

๒.๓ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
๒.๔ เปน็เครื่องมือในการวดัประสทิธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจดัสรรเงิน

รางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการท างาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
 
๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
   ๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
   ๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ
   ๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
  ๔.๑ ก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
   ๔.๒ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
   ๔.๓ ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
   ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
 



 
 

 
 

๔.๑ การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบติังาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังน้ี 
   (๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5) ดังนี ้
       ตัวบ่งช้ีที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท ายทุธศาสตร์ (๕ คะแนน) 
        ตัวบ่งช้ีที่ ๒ : คุณภาพยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน) 

 ตัวบ่งช้ีที่ 3 : ขั้นตอนการจัดท าโครงการพัฒนา (๕ คะแนน) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4 : คุณภาพโครงการพฒันา (๕ คะแนน) 

    (2) การน าแผนไปปฏิบตั ิ
       ตัวบ่งช้ีที่ ๕ : การดาเนินโครงการ (๕ คะแนน) 
       ตัวบ่งช้ีที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ (๕ คะแนน) 
 

๔.๒ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังน้ี 
   คะแนน ๓๐ คะแนน= ดีมาก  
    คะแนน ๒๕ ขึ้นไป= ด ี
    ต่ ากว่า ๒๐= พอใช้ 
 

4.3 ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ตัวบ่งชี้ที่ 1-6 ดังน้ี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดท ายุทธศาสตร ์
เกณฑต์ัวช้ีวัด : มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน คะแนนเตม็ 5 คะแนน   

-มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (10 ข้ันตอน)    ได้ 5 คะแนน 
-มีการด าเนินการ 8-9 ข้ันตอน     ได้ 4 คะแนน 
-มีการด าเนินการ 6-7 ขั้นตอน     ได้ 3 คะแนน 
-มีการด าเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน    ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

คะแนนเตม็  5 
คะแนนท่ีได้...5....... 

ล าดับ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย) 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนา และประเด็นท่ี เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบตัิที่ 
 เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามาก าหนดแนวทางการจัดทาแผน ยทุธศาสตร์การพัฒนา โดย
ให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจาก หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจดัทา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

2. คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา  
3. คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานตา่งๆ และข้อมูลในแผน

ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร ์
 

4. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์  
5. มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
6. มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
7. มีการจัดล าดบัความส าคัญของโครงการ  
8. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
9. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร ์  

10. บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาได้ทัน  
มีการดาเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน 

 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑต์ัวช้ีวัด : มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทาแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
          -ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน  ได้ ๕ คะแนน 
           -ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน 
          -ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน 
          -ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์

คะแนนเต็ม  5 
คะแนนที่ได้...5....... 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมินผล คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได ้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) 
การประเมินคณุภาพของแผน 97 คะแนน 4 

 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสาร
หน้า 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลง่น้ า ลักษณะของไม/้ป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

 
1-4 

20 
(3) 
 
 
 

17 
(3) 
 
 
 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

5-7 (2) 
 

(2) 
 

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ   

5-7 (2) (2) 

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

5-7 (2) (2) 

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

5-7 (2) 
 

(2) 
 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

1-4 (2) 
 

(1) 
 

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

7 (2) 
 

(1) 
 

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 
 
 

5 (2) (1) 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสาร
หน้า 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

44-130 (3) (3) 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 
4.0  

16-41 15 
(2) 

15 
(2) 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

12-15 (1) (1) 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

12-15 (2) (2) 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

12-15 (2) (2) 

 (5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิง่ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

12-15 (2) (2) 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก ่S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

27 (2) (2) 

 (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
วิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแกไ้ข
ปัญหา 

13-15 (2) (2) 

 (8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

10-12 (1) (1) 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสาร
หน้า 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

 (9) ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น ผลทีไ่ดร้ับ/ผลที่ส าคญั ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

12-15 (1) (1) 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ   และ Thailand 
4.0  

 
16-26 

65 
(10) 

65 
(10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ   และ Thailand 
4.0 

16-26 (10) (10) 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาล  หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

16-26 (10) 
 

(10) 
 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

24 (5) 
 
 

(5) 
 
 

3.5 กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศนน์ั้น 

24 (5) 
 
 

(5) 
 
 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ ์
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนบัสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึน้ มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน  

25 (5) 
 

(5) 
 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร ์

10 (5) 
 

(5) 
 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 
 
 

41-95 (5) 
 
 
 

(5) 
 
 
 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสาร
หน้า 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

28 (5) 
 

(5) 
 

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพื่อน าไปสู่การจดัท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

41-95 (5) 
 

(5) 
 

รวมคะแนน  100 97 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดท าโครงการพัฒนา 

เกณฑต์ัวช้ีวัด : มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
-มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (10 ข้ันตอน)    ได้ 5 คะแนน 
-มีการด าเนินการ 8-9 ข้ันตอน     ได้ 4 คะแนน 
-มีการด าเนินการ 6-7 ขั้นตอน     ได้ 3 คะแนน 
-มีการด าเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน    ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดท าโครงการพัฒนา 
คะแนนเต็ม  5 
คะแนนที่ได้...5....... 

ล าดับที ่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย) 

1 การจัดท าสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ 
มท 0810.2/ว0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจดัท า
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2 มีส่วนร่วมในการประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 60 ของสัดส่วน  
3 มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 
 

4 มีการทบทวนแผนพัฒนา  
5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
7 มีการจัดล าดบัความส าคัญของโครงการ  
8 มีการด าเนินการคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าร่างแผนพัฒนา  
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาไดท้ันภายใน ตุลาคม พ.ศ. 2559  
 มีการด าเนินการครบ 10 ขั้นตอน  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 : คุณภาพโครงการพัฒนา 
เกณฑต์ัวช้ีวัด : มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

-ประเด็นการพิจารณา  100 คะแนน    ได้ 5  คะแนน 
-ประเด็นการพิจารณา 90-99 คะแนน  ได้ 4 คะแนน 
-ประเด็นการพิจารณา 80-89 คะแนน  ได้ 3 คะแนน 
-ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า 80  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

      
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : คุณภาพโครงการพัฒนา 
คะแนนเต็ม  5 
คะแนนที่ได้...5.... 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมินผล คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได ้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) 
การติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

96 คะแนน 4 

 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพโครงการพัฒนา 

แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกยีร ์

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสาร
หน้า 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT 
Analysis/Demand (DemandAnalysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  

27 10 
 
 
 
 
 

10 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

12-15 10 
 
 

10 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 

12-15 10 10 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสาร
หน้า 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

12-15 10 10 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่ อ
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

 
41-95 

60 
(5) 
 
 
 

 
(5) 

 มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

41-95 (5) 
 

(5) 
 

 สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้ า หมายต้ อ ง ชัด เ จน   ส ามา รถระบุ จ านวน เท่ า ไ ร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนท่ี
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

41-9 (5) 
 

(5) 
 

 โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

41-95 (5) 
 

(5) 
 

 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคน
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้

41-95 (5) 
 

(5) 
 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสาร
หน้า 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมลาทางสังคม (4)  การรองรับการ
เช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

41-95 (5) 
 

(5) 
 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
41-95 

 
(5) 
 

 
(5) 
 

5.8 โครงการแก้ ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้ างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

41-95 (5) 
 

(5) 
 

5.9 งบประมาณ มีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

41-95 (5) 
 

(5) 
 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 
 

41-95 (5) 
 

(3) 
 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสาร
หน้า 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
( KPI)  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

41-95 (5) 
 

(3) 
 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3 )  ร ะบุ สิ่ งที่ ต้ อ งกา รด า เนิ น งานอย่ า ง ชัด เ จนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ
เป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

41-95 (5) 
 

(5) 
 

รวมคะแนน 100 96 
 
ตัวชี้วัดที่ 5 : การด าเนินโครงการ 

เกณฑต์ัวช้ีวัด : การด าเนินโครงการ คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
-ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50   ได้  5  คะแนน 
-ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40   ได้  4  คะแนน 
-ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 30   ได้  3  คะแนน 
-ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ 30   ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 5 : การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม  5 
คะแนนที่ได้...5.. 

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 272 - 

- การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ระหว่างตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม  2564 

36 13.24 

หมายเหตุ : การณ์ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ตัวชี้วัดที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

เกณฑต์ัวช้ีวัด : ผลกระทบหรือความเสยีหายที่เกดิขึ้น  คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
-ไม่มผีลกระทบ     ได้ 5  คะแนน 
-มีผลกระทบ 1 โครงการ    ได้ 4  คะแนน 
-มีผลกระทบ 2-3 โครงการ    ได้ 3  คะแนน 
-มีผลกระทบมากกว่า 3 โครงการ   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม  5 
คะแนนที่ได้...5.. 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวนโครงการ ผลกระทบ คะแนน 
การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ระหว่างตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม  2564 

36 ไม่มผีลกระทบ
ทุกโครงการ 
/กิจกรรม 

5 



 
 

 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี ้
ล าดับที ่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ 5 5 
2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์ 5 4 
3 ขั้นตอนการจัดท าโครงการพัฒนา 5 5 
4 คุณภาพโครงการพัฒนา 5 4 
5 การด าเนินโครงการ 5 5 
6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 5 5 

รวม 30 28 
 
ข้อคิดเห็น 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  บางตัวช้ีวัดมันยากเกนิไป หรือมีการ
ตั้งค่าตัวเลขเป้าหมายสูงเกินไปจากความเป็นจริง อาจท าใหไ้ม่สามารถติดตามผลและปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

การก าหนดตัวช้ีวัดและคา่เป้าหมายควรจะต้องมีความสมดลุซึ่งกันและกัน สามารถบรรลุผลได้จริงและไม่ยากเกินไป 
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 4 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1- 3/1 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)   

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวมรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มี
ความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน 
แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบบ่งช้ีของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและหาผลสมัฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆที่สอดคลอ้งกับ
บริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) คือการประเมินผลเชิงปริมาณโดยใช้แบบ
ติดตามและประเมินแบบ 1- 3/1 (แบบอื่นๆ ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมิน
คุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์   อ าเภอสุคริิน  จังหวัดนราธิวาส                                     

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ ๑ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
๙. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ      
      ท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจดัท ากลุ่มบญัชีโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
 

 



 
 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าช้ีแจง : แบบท่ี ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม

และรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน ปีถัดไป  
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่.......องค์การบิหารส่วนต าบลเกียร์........ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน 
    (1)  ครั้งท่ี 1 ภายในเดือนเมษายน 2564 (ระหว่างวันท่ี 1 ตลุาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
    (2)  ครั้งท่ี 2 ภายในเดือนตลุาคม 2564 (ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)  

ส่วนท่ี ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การวางแผน องค์การบรหิารส่วนต าบลเกยีร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญตัิไว้ในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเกยีร์ ไดป้ระกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
อบต.เกียร์ สุคิริน จ.นราธิวาส 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
            

     แผนงานเคหะและชุมชน 10 400,000.00 10 1,400,000.00 10 2,600,000.00 10 2,000,000.00 10 2,000,000.00 50 8,400,000.00 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 66 75,710,000.00 69 120,155,000.00 77 144,696,500.00 78 142,971,500.00 77 142,446,500.00 367 625,979,500.00 

ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวติ 
            

     แผนงานการศึกษา 2 150,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 10 750,000.00 

     แผนงานสาธารณสุข 15 1,050,000.00 15 985,000.00 15 1,985,000.00 15 1,985,000.00 15 1,985,000.00 75 7,990,000.00 



 
 

     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 270,000.00 8 790,000.00 8 790,000.00 8 790,000.00 8 790,000.00 40 3,430,000.00 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15 2,065,000.00 15 1,945,000.00 15 1,975,000.00 15 1,975,000.00 15 1,975,000.00 75 9,935,000.00 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 9 302,000.00 9 402,000.00 9 7,602,000.00 9 7,602,000.00 9 7,602,000.00 45 23,510,000.00 

     แผนงานงบกลาง 4 1,560,000.00 4 1,560,000.00 4 1,560,000.00 4 1,560,000.00 4 1,560,000.00 20 7,800,000.00 

ด้านการศึกษา 
            

     แผนงานการศึกษา 44 19,078,000.00 44 5,533,000.00 44 7,641,000.00 45 7,701,000.00 45 7,701,000.00 222 47,654,000.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
            

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 0.00 2 320,000.00 2 320,000.00 2 320,000.00 2 320,000.00 10 1,280,000.00 

     แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 7 200,000.00 7 270,000.00 7 280,000.00 7 340,000.00 7 340,000.00 35 1,430,000.00 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 50,000.00 4 90,000.00 4 90,000.00 4 90,000.00 4 90,000.00 20 410,000.00 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
            

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.00 1 0.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 5 150,000.00 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 2 0.00 2 1,700,000.00 2 1,700,000.00 2 1,700,000.00 2 1,700,000.00 10 6,800,000.00 

     แผนงานการเกษตร 3 120,000.00 3 100,000.00 3 145,000.00 3 125,000.00 3 145,000.00 15 635,000.00 

ด้านการบริหารจัดการ และการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            

     แผนงานเคหะและชุมชน 3 65,000.00 3 90,000.00 3 105,000.00 3 105,000.00 3 105,000.00 15 470,000.00 

     แผนงานการเกษตร 4 0.00 4 20,000.00 4 1,035,000.00 4 1,035,000.00 4 1,035,000.00 20 3,125,000.00 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            



 
 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 27 1,002,500.00 27 1,122,500.00 27 1,497,500.00 27 1,497,500.00 27 1,497,500.00 135 6,617,500.00 

ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
            

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 26 2,150,000.00 26 7,200,050.00 26 8,805,000.00 29 9,585,000.00 27 2,705,000.00 134 30,445,050.00 

     แผนงานการศึกษา 2 700,000.00 2 700,000.00 2 700,000.00 2 700,000.00 2 700,000.00 10 3,500,000.00 

     แผนงานเคหะและชุมชน 2 300,000.00 2 408,000.00 2 408,000.00 2 408,000.00 2 408,000.00 10 1,932,000.00 

รวมทั้งสิ้น 256 105,172,500.00 259 144,940,550.00 267 184,135,000.00 272 182,690,000.00 269 175,305,000.00 1,323 792,243,050.00 

 
 

 



 
 

แบบที่3/1 เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกปี  
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์      
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  8 เมษายน 2564 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.25634 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัต ิ

๑. โครงสร้างพื้นฐาน 88 1 
๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 53 6 
3.ด้านการศึกษา 45 7 
4. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 13 2 
5.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

6 - 

6.ด้านการบริหารจดัการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 - 

7.ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 27 8 
8.ด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 33 12 

รวม 272 36 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 5 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 
ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่ 3  พ.ศ.2561  
ข้อ 13 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2107 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 เรื่อง
เร่งรัดการน าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ   
e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3)  น้ัน 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  จึงด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2564) รอบ 6 เดือนแรก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
             

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เกียร์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินเดิมสายเขา
ร้อย หมู่ที่ 3 บ้านน้ า
ใส 

990,000.00 985,000.00 985,000.00 5,000.00 

2. 
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพต่าง ๆ 
ของต าบลเกียร ์

60,000.00 8,490.00 8,490.00 51,510.00 

3. 
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการเคาะประตู 
ดูแลด้วยใจ แกผู่้สูงวัย 
ผู้พิการและผู้ป่วยติด
เตียง 

20,000.00 12,990.00 12,990.00 7,010.00 

4. 
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 40,000.00 18,000.00 18,000.00 22,000.00 

5. 
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 2,700,000.00 
1,253,400.0

0 
1,253,400.00 1,446,600.00 

6. 

ด้านงานส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,478,400.00 589,600.00 589,600.00 888,800.00 

http://www.dla.go.th/


 
 

7. 
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่

82,980.00 82,980.00 82,980.00 0.00 

8. ด้านการศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)) 

280,500.00 280,500.00 280,500.00 0.00 

9. ด้านการศึกษา 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

1,268,000.00 634,000.00 634,000.00 634,000.00 

10. ด้านการศึกษา ค่าอาหารเสรมิ (นม) 980,002.00 490,001.20 490,001.20 490,000.80 

11. ด้านการศึกษา 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

10,000.00 1,500.00 1,500.00 8,500.00 

12. ด้านการศึกษา 
โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

13. ด้านการศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

808,500.00 307,520.00 307,520.00 500,980.00 

14. ด้านการศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
(โครงการจ้างเหมา
บริการงานบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

 

1,212,000.00 700,000.00 700,000.00 512,000.00 



 
 

15. 

ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ต่างๆ 

30,000.00 8,553.00 8,553.00 21,447.00 

16. 

ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกยีร ์

100,000.00 99,682.66 99,682.66 317.34 

17. 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอบรมศาสน
ธรรมตามหลัก
ค าภีร์อลักุรอาน 

200,000.00 199,950.00 199,950.00 50.00 

18. 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
มัสยดิเพื่อส่งเสริมการ
จัดประเพณเีมาลิด
ให้กับมัสยิดดารลุฮูดา 
หมู่ที่ 2 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

19. 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
มัสยดิเพื่อส่งเสริมการ
จัดประเพณเีมาลิด
ให้กับมัสยิดไอยามู 
หมู่ที่ 2 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

20. 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
มัสยดิเพื่อส่งเสริมการ
จัดประเพณเีมาลิด
ให้กับมัสยิดอสัสอ
ฮาบะห์ หมู่ที่ 3 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

21. 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
มัสยดิเพื่อส่งเสริมการ
จัดประเพณเีมาลิด
ให้กับมัสยิดรอวียะห์ 
หมู่ที่ 3 

 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



 
 

22. 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
มัสยดิเพื่อส่งเสริมการ
จัดประเพณเีมาลิด
ให้กับมัสยิดอลัฮดีายา
ตุลอิสลามมียะห์ หมู่
ที่ 4 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

23. 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
มัสยดิเพื่อส่งเสริมการ
จัดประเพณเีมาลิด
ให้กับมัสยิดอลัคอยรี
ยะห์ หมู่ที่ 5 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

24. 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
มัสยดิเพื่อส่งเสริมการ
จัดประเพณเีมาลิด
ให้กับมัสยิดอลัฮดีายา
ตุลอิสลามมียะห์ หมู่
ที่ 4 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

25. 
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลาและ
อื่นๆ 

20,000.00 4,000.00 4,000.00 16,000.00 

26. 
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

100,000.00 23,403.90 23,403.90 76,596.10 

27. 
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่าจ้างเหมาบริการใน
การด าเนินงานของ 
อบต.และงานอ่ืนๆ 

336,000.00 282,000.00 138,000.00 54,000.00 

28. 
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่าพัฒนาเว็บไซต์ 
อบต. 

2,000.00 1,450.00 1,450.00 550.00 

29. 
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่าจัดท าวารสารและ
สิ่งตีพิมพ์เผยแพรผ่ล
การด าเนินงานของ 
อบต. 

80,000.00 76,500.00 76,500.00 3,500.00 



 
 

30. 
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่าจัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์หรือ
การรณรงค์ในโอกาส
ต่างๆ 

30,000.00 7,655.00 7,655.00 22,345.00 

31. 
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในโอกาสเป็น
วันท่ี อบต.เกียร์ มผีล
บังคับจัดตั้งตาม
กฎหมาย 

20,000.00 19,995.00 19,995.00 5.00 

32. 
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอสุคิริน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

33. 
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

40,000.00 3,990.00 3,990.00 36,010.00 

34. 
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์การ
จัดเก็บภาษีและการ
ประชาสมัพันธ์อื่นๆ 

5,000.00 3,600.00 3,600.00 1,400.00 

35. 
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่าจ้างเหมาบริการใน
การด าเนินงานของ 
อบต.และงานอ่ืนๆ 

96,000.00 96,000.00 48,000.00 0.00 

36. 
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอสุคิริน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

 



 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ป ี2564 
อบต.เกยีร์ สุคิริน จ.นราธิวาส 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 88 144,971,500.00 5 2,604,000.00 1 985,000.00 1 985,000.00 

2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

53 14,062,000.00 14 4,661,380.00 6 1,965,460.00 6 1,965,460.00 

3.ด้านการศึกษา 45 7,701,000.00 14 5,065,452.00 7 2,443,521.20 7 2,443,521.20 

4.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

13 750,000.00 8 480,000.00 2 108,235.66 2 108,235.66 

5.ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรม และการท่องเท่ียว 

6 1,875,000.00 1 100,000.00 
    

6.ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1,140,000.00 3 65,000.00 
    

7.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

27 1,497,500.00 12 630,000.00 8 339,950.00 8 339,950.00 

8.ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

33 10,693,000.00 15 989,000.00 12 578,593.90 12 386,593.90 

รวม 272 182,690,000.00 72 14,594,832.00 36 6,420,760.76 36 6,228,760.76 

 

  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อโครงการ กิจกรรม 
แหล่ง

งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน/
ผลกระทบ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม
สายบ้านกูบากูลิง หมู่ที่ 2 
(เส้นหลัก) 

ปรับปรุงถนนดินเดิม
สายบ้านกูบากูลิง 
หมู่ที่ 2(เส้นหลัก) 

ข้อบัญญัต ิ 554,400 329,500 มีถนนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม
สายสะพานใหม่บ้านน้ าใส
ทะลุเทศบาลสุคริิน หมู่ที่ 3 
 

ปรับปรุงถนนดินเดิม
สายสะพานใหม่บ้าน
น้ าใสทะลุเทศบาล 
สุคิริน หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัต ิ 804,000 801,000 มีถนนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

     

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 

 

กิจกรรมการเฝ้า
ระวังป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและ
แมว 

ข้อบัญญัต ิ 30,000 9,840 จ านวนสุนัขและแมว
ได้รับการป้องกันโรค
อยากถูกวิธ ี

โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ดูแลคนพิการในการท า
กายภาพบ าบัด 
 

อบรมให้ความรู้
ผู้ดูแลคนพิการใน
การท า
กายภาพบ าบัด 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 10,520 ผู้ดูแลคนพิการได้รับ
ความรู้ในการท า
กายภาพบ าบัด 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ข้อบัญญัต ิ 2,800,000 1,210,000 ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยัง
ชีพในการด ารงชีพ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

เบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัต ิ 1,350,000 562,400 คนพิการไดร้ับเบีย้ยัง
ชีพในการด ารงชีพ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

ข้อบัญญัต ิ 48,000 18,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพในการด ารงชีพ 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่
 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่

ข้อบัญญัต ิ 82,260 82,260 เพื่อส่งเสริมงาน
ส่งเสริมสุขภาพภายใน
ต าบล 

ด้านการศึกษา      
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างในการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม ต่อเติมปรบัปรุงและ
พัฒนาอาคารเรยีน อาคาร
ประกอบและแหล่งเรียนรู้ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างในการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ต่อเติมปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารเรยีน 
อาคารประกอบและ
แหล่งเรียนรู้ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 2,366 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างในการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อ
เติมปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารเรยีน 
อาคารประกอบและ
แหล่งเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการสนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์กีฬา 

จัดซื้อวัสดุกีฬา ข้อบัญญัต ิ 30,000 29,640 ส่งเสริมการออกก าลัง
กายในพื้นที ่

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้ 
ส าหรับงานส านักงาน (กอง
การศึกษาฯ) 

คอมพิวเตอร์โนต๊บุ้ค 
ส าหรับงาน
ส านักงาน (กอง

ข้อบัญญัต ิ 17,000 16,000 โน๊ตบุ้ค ส าหรับงาน
ส านักงาน (กอง
การศึกษาฯ) 



 
 

ชื่อโครงการ กิจกรรม 
แหล่ง

งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน/
ผลกระทบ 

 การศึกษาฯ) 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ ์

ข้อบัญญัต ิ 4,300 4,300 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ ์

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(โครงการทัศนศึกษาและ
เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง
ของนักเรียน) 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(โครงการทัศนศึกษา
และเรียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริง
ของนักเรียน) 

ข้อบัญญัต ิ 100,000 100,000 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา(โครงการ
ทัศนศึกษาและเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง
ของนักเรียน) 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน(รายหัว)) 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)) 

ข้อบัญญัต ิ 280,500 280,500 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน
(รายหัว)) 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

ข้อบัญญัต ิ 808,500 417,500 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา
(โครงการจ้างเหมาบริการงาน
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา
(โครงการจ้างเหมา
บริการงานบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 

ข้อบัญญัต ิ 1,212,000 900,000 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา(โครงการ
จ้างเหมาบริการงาน
บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 
 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ข้อบัญญัต ิ 1,260,000 629,999 อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
 

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

ข้อบัญญัต ิ 100,000 99,190 ส่งเสริมกิจกรรม
ส าหรับเด็ก 

ด้านการจัดระเบียบชมุชน/
สังคม และการรกัษาความ
สงบเรียบร้อย 

     

โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ 
 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ต่างๆ 

ข้อบัญญัต ิ 30,000 450 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ต่างๆ 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ฝึกอบรมอาสาสมัคร ข้อบัญญัต ิ 50,000 44,423 ฝึกอบรมอาสาสมัคร



 
 

ชื่อโครงการ กิจกรรม 
แหล่ง

งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน/
ผลกระทบ 

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) 

ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน
การรักษาความสงบเรียบร้อย
ในต าบลเกียร ์
 

ส่งเสริม สนับสนุน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในต าบล
เกียร ์

ข้อบัญญัต ิ 30,000 15,505 ส่งเสริม สนับสนุนการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในต าบล
เกียร ์

ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรมและการท่องเท่ียว 

     

- - - - - - 
ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

- - - - - - 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

     

โครงการอบรมศาสนธรรม
ตามหลักค าภรี์อัลกุรอาน 
 

อบรมศาสนธรรม
ตามหลักค าภรี์อัล 
กุรอาน 

ข้อบัญญัต ิ 200,000 199,825 อบรมศาสนธรรมตาม
หลักค าภรี์อัลกรุอาน 
 

โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประเพณีเมา
ลิดให้กับมสัยิดดารลุฮดูา หมู่
ที่ 2 

อุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัด
ประเพณีเมาลิด
ให้กับมัสยิดดารุ
ลฮดูา หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 20,000 อุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัด
ประเพณีเมาลิดให้กับ
มัสยดิดารลุฮูดา หมู่ที่ 
2 

โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประเพณีเมา
ลิดให้กับมสัยิดรอวียะห์  
หมู่ที่ 3 
 

อุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัด
ประเพณีเมาลิด
ให้กับมัสยิดรอวยีะห์  
หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 20,000 อุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัด
ประเพณีเมาลิดให้กับ
มัสยดิรอวียะห์ หมู่ที่ 
3 

โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประเพณีเมา
ลิดให้กับมสัยิดอลัคอยรยีะห์ 
หมู่ที่ 5 
 

อุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัด
ประเพณีเมาลิด
ให้กับมัสยิดอลัคอยรี
ยะห์ หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 20,000 อุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัด
ประเพณีเมาลิดให้กับ
มัสยดิอัลคอยรียะห์ 
หมู่ที่ 5 

โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประเพณีเมา
ลิดให้กับมสัยิดอลัฮดีายาตุล
อิสลามมียะห์ หมู่ที่ 4 
 

อุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัด
ประเพณีเมาลิด
ให้กับมัสยิดอลัฮดีา
ยาตุลอสิลามมียะห์ 
หมู่ที่ 4 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 20,000 อุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัด
ประเพณีเมาลิดให้กับ
มัสยดิอัลฮดีายาตุล
อิสลามมียะห์ หมู่ที่ 4 



 
 

ชื่อโครงการ กิจกรรม 
แหล่ง

งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน/
ผลกระทบ 

โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประเพณีเมา
ลิดให้กับมสัยิดอสัสอฮาบะห์ 
หมู่ที่ 3 
 

อุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัด
ประเพณีเมาลิด
ให้กับมัสยิดอสัสอ
ฮาบะห์ หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 20,000 อุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัด
ประเพณีเมาลิดให้กับ
มัสยดิอัสสอฮาบะห์ 
หมู่ที่ 3 

โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประเพณีเมา
ลิดให้กับมสัยิดไอยามู หมู่ที่ 2 
 

อุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัด
ประเพณีเมาลิด
ให้กับมัสยิดไอยามู 
หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 20,000 อุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัด
ประเพณีเมาลิดให้กับ
มัสยดิไอยามู หมู่ที่ 2 

ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

     

ค่าจัดท าป้ายประชาสมัพันธ์
หรือการรณรงค์ในโอกาส
ต่างๆ 

ค่าจัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์หรือ
การรณรงค์ในโอกาส
ต่างๆ 

ข้อบัญญัต ิ 30,000 8,124 ค่าจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์หรือ
การรณรงค์ในโอกาส
ต่างๆ 

ค่าจัดท าวารสารและสิ่งตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลการด าเนินงาน
ของ อบต. 
 

ท าวารสารและสิ่ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ผล
การด าเนินงานของ 
อบต. 

ข้อบัญญัต ิ 90,000 77,000 ประชาสมัพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของ อบต. 

ค่าจ้างเหมาบริการในการ
ด าเนินงานของ อบต.และงาน
อื่นๆ (ส านักปลดั) 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
ในการด าเนินงาน
ของ อบต.และงาน
อื่นๆ (ส านักปลดั) 

ข้อบัญญัต ิ 192,000 80,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
ประชาชน 

ค่าพัฒนาเว็บไซต์ อบต. 
 

ค่าพัฒนาเว็บไซต์ 
อบต. 

ข้อบัญญัต ิ 2,000 1,450 มีช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ 

ค่ารับวารสารและ
หนังสือพิมพ ์

ค่ารับวารสารและ
หนังสือพิมพ ์

ข้อบัญญัต ิ 3,000 1,010 บริการส าหรับ
ประชาชน 

โครงการจดักิจกรรมเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาและ
งานรัฐพิธีต่างๆ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เนื่องในกิจกรรมรัฐ
พิธี 

ข้อบัญญัต ิ 30,000 1,750 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เนื่องในกิจกรรมรัฐพิธ ี

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและ
อื่นๆ 
 

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา
และอื่นๆในกิจกรรม
รัฐพิธีต่างๆ 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 8,750 ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลาและอื่นๆใน
กิจกรรมรัฐพิธีต่างๆ 

โครงการจดักิจกรรมเนื่องใน
โอกาสเป็นวันท่ี อบต.เกยีร์ มี
ผลบังคับจดัตั้งตามกฎหมาย 
 

จัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสเป็นวันท่ี 
อบต.เกียร์ มผีล
บังคับจัดตั้งตาม
กฎหมาย 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 19,115 จัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสเป็นวันท่ี อบต.
เกียร์ มผีลบังคับจดัตั้ง
ตามกฎหมาย 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บ ารุงรักษาและ ข้อบัญญัต ิ 150,000 1,200 บ ารุงรักษาและ



 
 

ชื่อโครงการ กิจกรรม 
แหล่ง

งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน/
ผลกระทบ 

ซ่อมแซม ซ่อมแซม 
จัดซื้อเก้าอ้ีพนักงานทุกระดบั
(ส านักปลัด) 

ซื้อเก้าอ้ีพนักงานทุก
ระดับ(ส านักปลดั) 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 18,400 เก้าอี้พนักงานทุก
ระดับ(ส านักปลดั) 

จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก(ส านัก
ปลัด) 

ซื้อเก้าอ้ีพลาสติก
(ส านักปลัด) 

ข้อบัญญัต ิ 33,000 27,000 เก้าอี้พลาสติก(ส านัก
ปลัด) 

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
(ส านักปลัด) 

ซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร(ส านักปลดั) 

ข้อบัญญัต ิ 120,000 120,000 เครื่องถ่ายเอกสาร 
(ส านักปลัด) 

จัดซื้อโตะ๊ท างานพร้อมเก้าอ้ี
พนักงานทุกระดับ(ส านักปลัด) 

ซื้อโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอี้พนักงานทุก
ระดับ(ส านักปลดั) 

ข้อบัญญัต ิ 23,000 23,000 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้
พนักงานทุกระดับ
(ส านักปลัด) 

จัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา(ส านักปลดั) ซื้อโต๊ะหมู่บูชา
(ส านักปลัด) 

ข้อบัญญัต ิ 4,000 4,000 โต๊ะหมู่บูชา(ส านัก
ปลัด) 

จัดซื้อโตะ๊อเนกประสงค์
(ส านักปลัด) 
 

ซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์(ส านัก
ปลัด) 

ข้อบัญญัต ิ 22,000 22,000 โต๊ะอเนกประสงค์
(ส านักปลัด) 
 

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
(ส านักปลัด) 
 

ซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม(ส านัก
ปลัด) 

ข้อบัญญัต ิ 17,500 17,500 พัดลมอุตสาหกรรม
(ส านักปลัด) 

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
(ส านักปลัด) 
 

ซื้อชุดเครื่องเสยีง
เคลื่อนที(่ส านักปลัด) 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 15,700 เครื่องเสยีงเคลื่อนที่
(ส านักปลัด) 

ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก(ส านักปลัด) 
 
 

ซื้อครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก
(ส านักปลัด) 
 

ข้อบัญญัต ิ 44,000 44,000 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก(ส านักปลัด) 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน(ส านัก
ปลัด) 
 
 

ซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ส านักงาน(ส านัก
ปลัด) 

ข้อบัญญัต ิ 17,000 17,000 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน
(ส านักปลัด) 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ด า(ส านักปลัด) 
 

ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด า(ส านัก
ปลัด) 

ข้อบัญญัต ิ 5,200 5,200 เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า(ส านักปลัด) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifuntion เลเซอร์ หรือ 
LED ส(ีส านักปลัด) 
 

ซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifuntion 
เลเซอร์ หรือ LED สี
(ส านักปลัด) 

ข้อบัญญัต ิ 15,000 15,000 เครื่องพิมพ์ 
Multifuntion เลเซอร์ 
หรือ LED ส(ีส านัก
ปลัด) 

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) (ส านักปลัด) 
 

ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) (ส านัก

ข้อบัญญัต ิ 1,400 1,400 อุปกรณ์อ่านบัตร
เอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) (ส านัก
ปลัด) 



 
 

ชื่อโครงการ กิจกรรม 
แหล่ง

งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน/
ผลกระทบ 

ปลัด) 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ข้อบัญญัต ิ 100,000 14,337 บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ 
สุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

อุดหนุนให้กับ
เทศบาลสุคิรินใน
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ข้อบัญญัต ิ 30,000 30,000 เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การ
จัดเกบ็ภาษีและการ
ประชาสมัพันธ์อื่นๆ 
(กองคลัง) 

ประชาสมัพันธ์การ
จัดเก็บภาษีและการ
ประชาสมัพันธ์อื่นๆ 
(กองคลัง) 

ข้อบัญญัต ิ 5,000 3,600 ประชาสมัพันธ์การ
จัดเก็บภาษีและการ
ประชาสมัพันธ์อื่นๆ 
(กองคลัง) 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
 

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

ข้อบัญญัต ิ 50,000 22,100 แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค(กองคลัง) 

ซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค
(กองคลัง) 

ข้อบัญญัต ิ 22,000 22,000 คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค
(กองคลัง) 

บริการค่าจา้งเหมาบริการใน
การด าเนินงานของ อบต.และ
งานอ่ืนๆ (กองช่าง) 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
ในการด าเนินงาน
ของ อบต.และงาน
อื่นๆ (กองช่าง) 
 

ข้อบัญญัต ิ 108,000 40,000 ค่าจ้างเหมาบริการใน
การด าเนินงานของ 
อบต.และงานอ่ืนๆ 
(กองช่าง) 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก (กองช่าง) 
 

ซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
(กองช่าง) 

ข้อบัญญัต ิ 22,000 22,000 คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
(กองช่าง) 
 

 
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ (กอ่หน้ีผูกพัน) :  ไม่ม ี
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 6 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 
1.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) 
 จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สามารถสรปุไดด้ังนี ้

1.1 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตรเ์ป็นไปด้วยความถูกต้อง สรปุได้ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 : ขั้นตอนการจัดท ายทุธศาสตร ์
เกณฑต์ัวช้ีวัด : มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน คะแนนเตม็ 5 คะแนน  คะแนนท่ีได้  5  คะแนน  โดยมีการ

ด าเนินการครบทุกข้ันตอน 
-แบบท่ี 1 : การก ากับการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกียร์ มีด าเนินการครบทุกขั้นตอน 
1.2 ผลการประเมินคณุภาพแผนยุทธศาสตร์ สรุปไดด้ังนี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑต์ัวช้ีวัด : มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ 4 คะแนน 



 
 

-แบบประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร ์ ได้ 97 คะแนน 

1.3 กระบวนการจัดท าโครงการพฒันาเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี ้
ตัวบ่งช้ีที่ 3 : ขั้นตอนการจัดท าโครงการพัฒนา 
เกณฑต์ัวช้ีวัด : มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน คะแนนเตม็ 5 คะแนน ได้  5 คะแนนเต็ม 
1.4 ผลการประเมินคณุภาพโครงการพัฒนา สรุปไดด้ังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 : คุณภาพโครงการพัฒนา 
เกณฑต์ัวช้ีวัด : มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน  ได้ 4 คะแนน 
-แบบประเมินคุณภาพโครงการพฒันาแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร ์ได้ 96 คะแนน 
 

2.ผลการติดตามและประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ 
2.1 ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
-แบบท่ี 3/1 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลเกยีร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 

2565) สรุปได้ดังนี ้
  -โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน   235   โครงการ 
  -โครงการที่บรรจุในข้อบัญญตั ิ  จ านวน 127 โครงการ    
  -คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น  54.04 

-ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  : รายงานสรปุผลการด าเนินงานปี 2563  สรุปได้ดังนี ้
-โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน   235 โครงการ 

  -โครงการที่สามารถด าเนินการได ้  จ านวน 58 โครงการ    
  -คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น   24.68 

ผลการติดตามและประเมิน จากตวัช้ีวัดที่ 5 : การด าเนินโครงการ 
2.2 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
ผลการประเมินจาก ตัวช้ีวัดที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
3.ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังน้ี 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงาน/กจิกรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกียร์ ใน
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 
 ตามที่องค์การบรหิารส่วนต าบลเกยีร์ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของการประเมิน
เป็น 3 ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดบัพอใจมาก 76.25%  พอใจ 18.15 % และ 
ไม่พอใจ 6.25% และผลการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ประชาชนพอใจมาก  72.25%  แสดงให้เป็นว่า 
ประชาชนพอใจมากต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เพิ่มขึ้น 4 % 
 
4.ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกยีร์ ไมม่ีข้อร้องเรียนและความขดัแย้งกับประชาชน หรือข้อร้องเรียนทีส่่งผลกระทบต่อ
หน่วยงาน มีเพียงข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ด าเนินแกไ้ขให้ เมือ่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกยีรไ์ด้ด าเนินการแกไ้ขแล้วประชาชนก็เกิดความพอใจมากข้ึนดังต่อไปนี ้



 
 

 1.กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสารได้ประสานงานกับหน่วยงานผูค้รอบครองเอกสาร/เจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อมูลแก่ผูร้้องขอได้ทันที 

2.ข้อร้องทุกข์/ร้องเรยีน ท่ีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคณุภาพการใหบ้ริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ ขอ
น้ าเพื่อการอุปโภค  การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ เป็นต้น ได้จัดท าบันทึกข้อความไปยังผู้บรหิารเพื่อสั่งการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการโดยเร็ว 

3.ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกียร์ ได้ด าเนินการประสาน
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการแก้ปัญหาต่อไป 

 
5.ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 

5.1 ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ดังนี้ 
  1.งานด้านโครงสร้างพื้นฐานไมส่ามารถด าเนินการได้ทันก าหนดเวลา เนื่องจากเงื่อนไขตามระเบยีบใหม่ ท า
ให้เป็นอุปสรรคในการด าเนินการและการเบิกจ่าย 

2.การเข้าปฏิบตัิงานของหน่วยงานอ่ืน มีผลท าให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความเดือดร้อน เช่น กรณีการเข้า 
ปฏิบัติงานของกรมกรมทางหลวงชนบท เพื่อก่อสร้างถนนท าให้เส้นทางถนนเสียหาย การจราจรไม่สะดวก จนเกิดอุบัตเิหตุ
บ่อยครั้ง 

3.การด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที 1 และไตรมาสที่ 2 ยังไม่เป็นไป 
ตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ ส่งผลให้การรวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูลและการสรุปผลตามประเด็นต่างๆ ขาดสาระส าคญัไป 

5.2 แนวทางแก้ไขปญัหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ดังนี ้
1.ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบยีบปฏิบัติ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง 

ชนบท เพื่อให้เกิดการปฏิบัตเิกิดความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
2.ติดตั้งป้ายเตือนในเขตพื้นท่ีก่อสร้างให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น พร้อมท้ังติดตั้งไฟกิ่ง 

สาธารณะเพื่อเพิม่ความปลอดภยัในระหว่างการก่อสร้าง 
3.ก าหนดให้แต่ละกองจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆตามห้วงระยะเวลาที่ 

ก าหนดไว้ เพื่อให้สามารถติดตามผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นระหว่างด าเนินโครงการ ตลอดจนเป็นการ
ทบทวนเป้าหมาย และแนวทางด าเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลง 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ สามารถด าเนินการได้จะส่งผลให้ประชาชน 
ความพอใจมากท่ีสุด 
 


