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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561   ข้อ 13   “การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี” 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา  ได้ด าเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา  ประจ าปี 2562 รอบเดือนธันวาคม (ตุลาคม 2561- กันยายน 2562)  
ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุ
โบะบือซา เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาเมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2562 และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาเพ่ือรับทราบ เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2562  
  เพ่ือให้การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 
พ.ศ.2562 รอบเดือนธันวาคม (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอน จึงออก
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ วันที่   11  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕62 
 
     
 
 
 

                 (นายจิรเดช  ซามาเละ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา 
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ค าน า 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561 หมวด ๖  ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุโบะบือซาประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕61 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด   

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา 

            15  พฤศจิกายน  2562 
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ส่วนที่ 1 

 
การ 

บทน า 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวาง
แผนการส่ งเสริมการลงทุนพาณิ ชยกรรมและการท่ องเที่ ยว  ด้ านการบริหารจัดการและการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ทั้งนี้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา 50  
วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด”   แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นแต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัดทั้งทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
ของตน  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง    
 
 
 
 
 
 1 
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ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใดเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้ เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ) 

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่  ๑  แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   2 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

 

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  อย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 
(๓)  

 

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑3 (๕)   
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา  ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ

ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time &timeframe) 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วง

เวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    

(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 
  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ( คสช. )  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
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(๓)  ความพอเพียง 
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิ่น 

(๔)  ความก้าวหน้า   
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของ อปท. 

จ ำนวน 7 ยุทธศำสตร์ 

(๕)  ประสิทธิภาพ  
 ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มี
การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมมีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล  
 ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต  
 ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไปถึง

การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 

 (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ  
 เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่
 

ระเบียบและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน 

  ระเบียบและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  5  ประการดังนี้ 

  (๑)  ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) 
ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 6 
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  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล

แผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิง
คุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
 เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการ

ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือ
ตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  

วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล 
  ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมา

วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินการ  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 7 
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ส่วนที่ ๒ 
 

การพฒันาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
“การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจก้าวหน้า ภูมิทัศน์น่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิต ไทยแลนด์ 4.0” 

2.2 พันธกิจ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น 
    2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
    3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
     4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
     5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการที่ดี 
     6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    7. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอด
รับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 
     8. การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ 

2.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร  ผังต าบลที่มี

คุณภาพได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง และแข่งขันได้ 
3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและ ส่งเสริมให้อาชีพ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชด าริ 8
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4. มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ ส่งเสริมการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพ การสาธารณสุข การ 
การสังคมสงเคราะห์  ป้องกัน และบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 

6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล และยั่งยืน 

7. การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ
และสนองความต้องการของประชาชน 

8. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 

2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1. บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
2. ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
3. จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง และผังต าบล 
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
5. จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 4.  ป้องกัน บ าบัด และก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

5.  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย  การกีฬา และนันทนาการ 
6.  ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบ
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3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความม่ันคง 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งอนุรักษ์เชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
5. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

 1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
4. จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศีลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
3. เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 

1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร 
2 พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
3  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
5 ส่งเสริมและสร้างทัศน์คติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร 
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ส่วนที่ 3 

 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา 

 
การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง  กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖2) ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุ
โบะบือซา    จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบเดือนธันวาคม 2562 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖
2) ขึ้น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ข้อ 28  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

(โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้) 
1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน 11 
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ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาได้รับ  การแต่งตั้งจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ลุโบะบือซาตามค าสั่งที่  352/2561  เมื่อวันที่   30 ธันวาคม  2561  ซึ่ ง
คณะกรรมการ ฯ ประกอบด้วย 

1.  นายสะอุดี  ตาสามา      สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1  
2.  นายมะสักรี  ตูแป      สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3   
3.  นายเจ๊ะฮามิ นิสายู      สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
4.  นายใยนิง  บือราเฮง     ประธานประชาคม หมู่ 3  
5.  นายมะอีซอ แมงมาสา     ประธานประชาคม หมู่ 4 
6.  ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบประจ าต าบล 
7.  เกษตรอ าเภอผู้รับผิดชอบประจ าต าบล 
8.  น.ส.พาตีเม๊าะ  ซะรีแลแม     รองปลัด อบต.  
9.  นางวิชุดา กูลเกื้อ      หัวหน้าส านักปลัด  
10. นายดอเลาะ  ดามิเด็ง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายอับดุลวาฮับ มะนุ     ผู้ทรงคุณวุฒิ  
12. นายซอลฮา อูมา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 โดยมีนางวิชุดา  กูลเกื้อ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ   ซึ่งคณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาก าหนด
โครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาประจ าปี 2562 

 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา 
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
 

1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม ่

2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

การก ากับการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

มี 
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที ่2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี  2562 
รอบเดือนธันวาคม 2562 (ตุลาคม  2561-กันยายน 2562) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในปีงบประมาณ ๖๒ 
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-256๕ 

โครงการ งบประมาณ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 62 19,049,000 
2. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 73 10,492,090 
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

9 815,000 

4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 210,000 

5. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน
พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

9 668,950 

6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

14 1,042,900 

7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 29 4,808568 
รวม 198 36,646,940 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบการน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) ไปบรรจุใน
ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในงบฯปี 62 

โครงการที่น าไปบรรจุใน
ข้อบัญญัติ ปี 2562 

เปอร์เซ็นของงบประมาณ 
ที่น าไปบรรจุในข้อบัญญัติ 

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

62 19,049,000 2 1,211,100 3.22% 6.35 % 

2. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

73 10,492,090 42 5,110,554 57.53 % 48.7 % 

3. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

9 815,000 4 200,000 44.44 % 24.53 % 

4. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริม การลงทุน
พานิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

2 210,000 - - - % - % 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 668,950 4 76,470 44.44 % 11.43 % 

6. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

14 1,042,900 11 950,100 78.57 % 91.10 % 

7. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

29 4,808568 13 1,027,990 44.82 % 21.37 % 

รวม 198 36,646,940 76 8,576,214 38.38 % 23.40 % 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ตารางท่ี 3 การด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนธันวาคม  พ.ศ.2562) 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561– กันยายน 2562) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายเลียบคลองบือซา 
2. โครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล อบต.ลุโบะบือซา 

 
√ 
√ 

 
 

 

 
980,000 
221,900 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. โครงการจัดประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ 
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. โครงการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการท ากระเป๋า

จากเส้นพลาสติก 
4. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 
5. โครงการอบรมให้ความรู้แกนน าชมรม TO BE NUMBER 

ONE  
6. โครงการจูงมือน้องร่วมกันต้านห่างไกลยาเสพติด (TO BE 

NUMBER ONE) 
7. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดต่าง ๆ 
8. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
9. โครงการประชาชนต าบลลุโบะบือซาร่วมแรง ร่วมใจ รักษ์

สะอาด 
10. โครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟูและเพ่ิมศักยภาพการแพทย์ฉุกเฉิน 
11. โครงการชุมชนรวมน้ าใจ สร้างเด็กไทยปัญญาเลิศด้วย

ไอโอดีน 
12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือรักษามาตรฐานสุดยอดส้วม 
13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
14. โครงการสนับสนุนงานสุขภาพภาคประชาชน 
15. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาสุขภาพในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
16. โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว สานสายใยสู่เด็กด้อยโอกาส 

 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 

 
 
√ 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
√ 
 
√ 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 

 
4,100 

43,300 
48,720 

 
49,990 

 
 
 
 
 

31,140 
8,400 

 
 

28,320 
 

15,865 
19,350 

 
19,120 

 
43,320 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) การด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบเดือนธันวาคม  พ.ศ.2562) 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ด าเนินการ

แล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
งบประมาณที่
ด าเนินการ 

17. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็ก 
18. โครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดดา

รุลวุซกอ 
19. โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
20. โครงการทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
21. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุโบะดาโต๊ะ 
22. ค่าวัสดุการศึกษาของเด็ก 
23. โครงการจัดซื้อหนังสือส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
24. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เตรียมส าหรับศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
25. โครงการจัดซื้อเครื่องแบบส าหรับศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
26. โครงการพัฒนาผู้เรียนส าหรับศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
27. โครงการจัดซื้อหนังสือเชิงสัญลักษณ์ส าหรับศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ประจ ามัสยิดดารุลวุซกอ 
28. โครงการจัดซื้อหนังสือเชิงสัญลักษณ์ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านลุโบะดาโต๊ะ 
29. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดดารุลวุ

ซกอ 
30. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุโบะดาโต๊ะ 
31. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านกาแร 
32. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านก าปงปีแซ 
33. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ 
34. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านก าปงปีแซ 
35. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ 
36. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกาแร 
37. โครงการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษา ประจ าปี 2562 
38. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด 
39. โครงการจัดส่งนักกีฬาแข่งขันฟุตบอลกับหน่วยงานอื่น 
40. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและพ้ืนบ้าน 
41. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 
42. โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ส าหรับเด็กในเขต อบต.ลุโบะบือซา 

 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 

 
167,160 

 
3,900 

25,150 
164,560 
115,600 

3,800 
3,800 
5,700 

 
10,000 

 
10,000 

 
63,052 

 
64,788 

412,215 
237,313 
399,007 
470,000 
788,000 
806,000 

61,500 
197,200 

46,440 
83,480 
99,640 
๑๔๑,๕๖๐ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

 
ตารางท่ี 3 (ต่อ) การด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบเดือนธันวาคม  พ.ศ.2562) 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

1. โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพ่ิมศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
3. โครงการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
4. โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าของเครือข่ายความร่วมมือ

ในการควบคุมไฟป่า 

 
 
 
 
√ 
√ 
 

 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

 
 
 

 
48,540 

7,980 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการเช่าที่ท้ิงขยะ 
2. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
3. โครงการอบรมความรู้ให้แก่เกษตรกร ตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 
√ 
√ 
√ 
 
√ 

  
 

30,000 
15,720 
14,750 

 
16,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 

2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักเรียนตาดีกา 
3. โครงการประเพณีงานของดีประจ าต าบลลุโบะบือซา 
4. โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้สอนตาดีกา 
6. โครงการบรรยายธรรม  

 
 
√ 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
 

 
 
 
 
√ 
 
 
 
 

 
 

29,700 
 
 

70,000 
141,560 
153,800 

97,875 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) การด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบเดือนธันวาคม  พ.ศ.2562) 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561–กันยายน 2562) 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ด าเนินการ

แล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
งบประมาณที่
ด าเนินการ 

7. โครงการงานเมาลิดนบีสัมพันธ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
8. โครงการส่งเสริมเด็กนักเรียนฮาฟิซกุรอ่าน  
9. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน 
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนอัลกุรอ่าน 

หลักสูตรกีรออาตี 
11. โครงการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอ่าน หลักสูตรกีรออาตี 

 
 
√ 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
 

 
 

189,000 
88,900 

 
66,600 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
1. โครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (เล็ก) 
2. โครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (ใหญ่) 
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติวันแม่ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
5. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน การ
พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

6. โครงการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือ
คืนความสุขให้สังคมไทย 

7. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรท้องถิ่น 

8. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

9. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตส านึกต่อหน้าที่ การรักษาวินัย
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น 

10. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 
11. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
12. โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น 
13. โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดี ฯ 

 

 
√ 
 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
√ 

 
 

 
7,330 

 
160,900 

 
13,430 
34,350 

200,000 
 
 

21,750 
 

2,820 
 
 
 

6,600 
 

14,750 
149,000 

5,040 
60,000 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ตารางที่ 3 (ต่อ) การด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบเดือนธันวาคม  พ.ศ.2562) 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561– กันยายน 2562)    

แผนงานงบกลาง 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ด าเนินการ

แล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
งบประมาณที่
ด าเนินการ 

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
2. เบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
5. ส ารองจ่าย 
6. เงินสมทบโครงการหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
7. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(กบท.) 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 

 98,416 
4,451,900 
1,827,200 

12,000 
21,336 

143,660 
150,000 

 
 

หมวดครุภัณฑ์ 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ด าเนินการ

แล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
งบประมาณที่
ด าเนินการ 

1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ครบชุด (ส านักปลัด) 
2. ค่าจัดเครื่องพิมพ์ (ส านักปลัด) 
3. ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ (ส านักปลัด) 
4. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานจ านวน 2 ตัว (ส านักปลัด) 
5. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ส านักปลัด) 
6. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร (ส านักปลัด) 
7. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร (ส านักปลัด) 
8. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (ส านักปลัด) 
9. ค่าจัดซื้อถังขยะ (ส านักปลัด) 
10. ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร (ส านักปลัด) 
11. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (กองคลัง) 
12. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค (กองคลัง) 
13. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี 1 ตัว (กองช่าง) 
14. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) 
15. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองการศึกษา) 

 

√ 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
 

 
√ 
 

28,800 
 

7,900 
3,000 

95,200 
700 
700 

20,290 
88,000 

150,000 
29,800 
18,539 

4,900 
5,400 
6,900 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการด าเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รอบเดือนธันวาคม (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 

2562 

โครงการที่ตั้ง
ข้อบัญญัติใน

ปีงบประมาณ 2562 

ผลการด าเนินงาน
จริง 

โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 57 17,649,500 2 1,211,100 2 1,201,900 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 900,000 - - - - 
 1.3 แผนงานการเกษตร 2 500,000 - - - - 

รวม 62 19,049,000 2 1,211,100 2 1,201,900 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

      

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 17 1,704,000 6 273,040 4 146,110 
2.2  แผนสาธารณสุข 12 604,250 9 235,650 6 103,075 
2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 6 624,320 1 44,320 1 43,320 
2.4  แผนการศึกษา 21 5,608,620 21 3,932,864 19 3,811,545 
2.5 แผนงานการศาสนา กีฬาและนันทนาการ 17 1,950,900 5 624,680 5 568,320 

รวม 73 10,492,090 42 5,110,554 35 4,672,370 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

      

 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 815,000 4 200,000 2 62,656 
รวม 9 815,000 4 200,000 2 62,656 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริม 
การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

      

 4.1 แผนงานสร้างความเข้มเข็งของชุมชน 2 210,000 - - - - 
รวม 2 210,000 - - - - 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      

 5.1 แผนงานการเกษตร 6 488,950 2 30,750 2 30,750 
 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 180,000 2 45,720 2 45,720 

รวม 9 668,950 4 76,470 4 76,470 
6. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

      

 6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

14 1,042,900 11 950,100 8 837,435 

รวม 14 1,042,900 11 950,100 8 884,835 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรกิารจัดการ
ที่ดี 

      

 7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 29 4,808,568 13 1,027,990 12 693,510 
รวม 29 4,808,568 13 1,027,990 12 693,510 

รวมท้ังสิ้น 198 36,646,940 76 8,576,214 63 6,881,861 
 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2562 
 
- โครงการมีทั้งสิ้น จ านวน   76 โครงการ  งบประมาณท่ีตั้งไว้   8,576,214 บาท   
- โครงการที่ด าเนินการจริง จ านวน   63 โครงการ  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,881,861 บาท 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ตารางท่ี 5  ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) รอบเดือนธันวาคม 2562 
  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการบุกเบิก
ถนนหินคลุกสาย
เลียบคลองบือซา 
 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 
ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างรวมกันไม่
น้อยกว่า 2,120 
เมตร 

989,200 980,000 9,200  
 

พฤษภาคม กองช่าง การบุกเบิกถนนท าให้ประชาชน
เดินทางสัญจรได้สะดวกมากข้ึน 

 

2 โครงการก่อสร้าง
รั้วสนามฟุตบอล 

ขนาดความยาวของ
รั้วสนาม รวม 361 
เมตร 

221,900 221,900 - เมษายน กองช่าง สนามฟุตบอลมีรั้วก้ันเขตสนาม
เพื่อป้องกันสัตว์ต่าง ๆเข้ามาใน
เขตสนามฟุตบอล และยัง
สามารถรักษาสภาพสนามให้อยู่
ในสภาพที่ดีได ้

 

รวม 2 โครงการ 1,211,100  1,201,900 9,200 บาท 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการจดัประชุม
ประชาคมเชิง
ปฏิบัติการ 

มีผู้น าท้องถิ่นและ
ประชาชนเข้าร่วม
เสนอโครงการเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ป ี

25,720 4,100 21,620 กรกฎาคม ส านักปลดั มีประชาชนทุกหมู่บ้านและ
ผู้น าชุมชนเข้ามาร่วมการรับ
ฟังและเสนอความเห็นกันเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

2. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 50 คน 

48,600 43,300 5,300 มกราคม ส านักปลดั ประชาชนรับรู้ถึงพิษภัยยาเสพ
ติดมากขึ้นและหลีกเลี่ยงไมเ่ข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

 

3. โครงการสนับสนุน
การส่งเสริมอาชีพ 
หลักสตูรการท า
กระเป๋าจากเส้น
พลาสติก 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 40 คน 

48,720 48,720 - มิถุนายน ส านักปลดั มีประชาชนสนใจเข้าร่วม
โครงการและสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ 

 

4. โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตร ี

กลุ่มสตรเีข้าร่วม
โครงการ 50 คน 

49,990 49,990 - สิงหาคม ส านักปลดั มีกลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการ
และสามารถน าความรูไ้ปใช้ใน
การประกอบอาชีพได ้

 

5. โครงการอบรมให้
ความรู้แกนน าชมรม 
TO BE NUMBER 
ONE 

มีแกนน าเยาวชน 
To Be Number 
one ในต าบล 

64,090 - 64,090 - ส านักปลดั - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

6. โครงการจูงมือน้อง
ร่วมกันต้านห่างไกล
ยาเสพตดิ (To be 
number one ) 

สร้างเยาวชนข้ึนมา
เป็นแกนน าเพื่อ
ต่อต้านยาเสพตดิ 

35,920 - 35,920 - ส านักปลดั - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 

 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

7. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
และโรคระบาดต่าง 
ๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อต่าง ๆ 

20,000 - 20,000 - ส านักปลดั - ไม่ได้ด าเนินโครงการ
เนื่องจากใช้งบประมาณ

ของหน่วยงานอ่ืน 

8. โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

แมวในต าบลได้รบั
การป้องกันโดยการ
ฉีดวัคซีน 

31,140 31,140 - กรกฎาคม ส านักปลดั ประสบความส าเรจ็ ประชาชน
ให้ความร่วมมือฉดีวัคซีนแมว
เป็นอย่างด ี

 

9. โครงการประชาชน
ต าบลลุโบะบือซา
ร่วมแรงร่วมใจ รักษ์
สะอาด 

พื้นที่ถนนสายเพชร
เกษมโดยรอบ ได้รับ
การท าความสะอาด 
เก็บการขยะ 

8,400 8,400 - เมษายน ส านักปลดั ถนนสะอาด การเดินทาง
สะดวก สญัจรปลอดภัย และ
ภูมิทัศน์รอบ ๆ อบต.มีความ
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

10. โครงการฝึกอบรม
ฟื้นฟูและเพิ่ม
ศักยภาพ 

มีการฝึกอบรม
ทบทวนการแพทย์
ฉุกเฉินเบื้องต้น 

33,120 - 33,120 - ส านักปลดั - ไม่ได้ด าเนินการ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

11. โครงการชุมชนรวม
น้ าใจ สร้างเด็กไทย
ปัญญาเลิศด้วย
ไอโอดีน 

เด็กในต าบลไดร้ับ
ธาตุไอโอดีนกันครบ
ทุกคน 

29,520 28,320 1,200 กุมภาพันธ ์ ส านักปลดั เด็กในต าบลไดร้ับการไอโอดีน
กันครบถ้วนหน้า ท าให้ปัญหา
การขาดสารอาหารหรือธาตุ
ไอโอดีนลดลงหรือหมดไป 

 

12. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเพื่อรักษา
มาตรฐานสุดยอด
ส้วม 

ห้องน้ าได้รับการ
ซ่อมแซม 

30,000 15,865 14,135 สิงหาคม ส านักปลดั ห้องน้ าได้รับการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงดูแลให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ 

 

13. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตสตร ี

กลุ่มสตรไีดร้ับการ
อบรมให้ความรู้ด้าน
การฝึกอาชีพ 

19,350 19,350 - สิงหาคม ส านักปลดั มีกลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการ
และสามารถน าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

 

14. โครงการสนับสนุน
งานสุขภาพภาค
ประชาชน 

อุดหนุนหน่วยงาน
อื่นเพื่อสนับสนุน
ด้านสุขภาพ
ประชาชน 

45,000 - 45,000 - ส านักปลดั - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
ใช้งบประมาณของ

หน่วยงานอ่ืน 

15. โครงการเฝ้าระวัง
และส่งเสรมิทันต
สุขภาพในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กได้รับการดูแลใน
ด้านทันตกรรม  

19,120 19,120 - กุมภาพันธ ์ ส านักปลดั เด็กได้รับการดูแลในด้านทัน
ตกรรม และรู้จักควบคุม 
รักษาปัญหาสุขภาพฟันในวัย
เด็ก 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

16. โครงการอุ่นไอรัก
จากครอบครัว สาน
สายใยสูเ่ด็กด้อย
โอกาส 

ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้และดูแลบุตร
หลานอย่างใกล้ชิด 

44,320 43,320 1,000 พฤษภาคม ส านักปลดั ผู้ปกครองสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้การดูแลลูกหลานให้
มีความรัก ความอบอุ่นใน
ครอบครัวมากข้ึน 

 

2.4 แผนงานการศึกษา 

17. โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ดูแล
เด็ก 

เพื่อให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของ
ผู้ดูแลเด็ก 

8,000 - 8,000 - กอง
การศึกษา 

- ไม่ได้ด าเนินโครงการ 

18. โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์
มัสยดิดารลุวุซกอ 

เด็กในศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ได้รับ
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน 

181,300 167,160 14,140 ตุลา-กันยา  กอง
การศึกษา 

เด็กได้รับการสนับสนุนอาหาร
กลางวันครบถ้วน และไดร้ับ
สารอาหารเพียงพอในวัยเด็ก 

 

19. โครงการประชุม
ผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้ปกครองเด็ก
ประมาณ 30 คนได้รับ
การแลกเปลี่ยนข้อมลู
ความคิดเห็น 

15,900 3,900 12,000 กรกฎาคม กอง
การศึกษา 

มีผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน โดยได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างด ี

 

20. โครงการทัศนศึกษา
เปิดโลกทัศน์ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็ก ศพด.ได้รับความรู้
จากการทัศนศึกษาดู
งานนอกพ้ืนท่ี 

25,220 25,150 70 เมษายน กอง
การศึกษา 

เด็กสามารถน าความรู้ทีไ่ด้จาก
การทัศนศึกษามาปรับใช้ใน
การเรยีน การท างานใน
อนาคตได ้
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.4 แผนงานการศึกษา 

 
ล าดับ

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต 
งบประมาณ  

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

21. โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านลโุบะดา
โต๊ะ 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับอาหาร
กลางวันครบถ้วน 

166,600 164,560 2,040 ตุลา-กันยา  กอง
การศึกษา 

เด็กได้รับการสนับสนุนอาหาร
กลางวันครบถ้วน และไดร้ับ
สารอาหารเพียงพอในวัยเด็ก 

 

22. ค่าวัสดุการศึกษา
ของเด็ก 

เป็นค่าวัสดุ
การศึกษาให้แก่เด็ก 

120,700 115,600 5,100 ธันวาคม กอง
การศึกษา 

เด็กมีวัสดุการศึกษาและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ใน
การศึกษา 

 

23. โครงการจดัซื้อ
หนังสือส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดซื้อให้กับเด็ก 3,800 3,800 - สิงหาคม กอง
การศึกษา 

เด็กมีหนังสือไว้เรยีนครบทุก
คน 

 

24. โครงการจดัซื้อ
อุปกรณ์เตรียม
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อซื้ออุปกรณ์
เตรียมให้แก่เด็ก 

3,800 3,800 - สิงหาคม กอง
การศึกษา 

เด็กมีอุปกรณ์เตรียมส าหรับ
การเรยีนใน ศพด. 

 

25. โครงการจดัซื้อ
เครื่องแบบส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อซื้อเครื่องแบบ
ให้แก่เด็ก 

5,700 5,700 - สิงหาคม กอง
การศึกษา 

เด็กมีเครื่องแบบไวส้วมใส่เพื่อ
ไปเรยีนหนังสือ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.4 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

26. โครงการพัฒนาผู้เรยีน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีศักยภาพในการ
เรียนมากขึ้น 

28,400 - 28,400 - กอง
การศึกษา 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

27. โครงการจดัซื้อหนังสือ
เชิงสัญลักษณ์ส าหรับ
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ประจ ามัสยดิดา
รุลวุซกอ 

เพื่อจัดซื้อหนังสือ
ให้กับเด็กให้กับศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์
ฯ 

10,000 10,000 - ธันวาคม กอง
การศึกษา 

เด็กได้รับหนังสือเพื่อให้ในการ
เรียนครบทุกคน 

 

28. โครงการจดัซื้อหนังสือ
เชิงสัญลักษณ์ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านลุโบะดาโต๊ะ 

เพื่อจัดซื้อหนังสือ
ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

10,000 10,000 - ธันวาคม กอง
การศึกษา 

เด็กได้รับหนังสือเพื่อให้ในการ
เรียนครบทุกคน 

 

29. ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ประจ ามัสยดิดา
รุลวุซกอ 

เพื่อเป็นค่าอาหาร
เสรมิ(นม)ให้กับเด็ก 

65,517 63,052 2,465 ตุลาคม – 
กันยายน 

กอง
การศึกษา 

เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) 
ครบทุกคน 

 

30. ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านลุโบะดาโต๊ะ 

เพื่อเป็นค่าอาหาร
เสรมิ(นม)ให้กับเด็ก 

69,394 64,788 4,606 ตุลาคม – 
กันยายน 

กอง
การศึกษา 

เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) 
ครบทุกคน 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.4 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

31. ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนบ้านกาแร 

เพื่อเป็นค่าอาหาร
เสรมิ(นม)ให้กับเด็ก 

417,110 412,215 4,895 ตุลาคม – 
กันยายน 

กอง
การศึกษา 

เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) 
ครบทุกคน 

 

32. ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนบ้านก าปงปี
แซ 

เพื่อเป็นค่าอาหาร
เสรมิ(นม)ให้กับเด็ก 

240,838 237,313 3,525 ตุลาคม – 
กันยายน 

กอง
การศึกษา 

เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) 
ครบทุกคน 

 

33. ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนบ้านลโุบะ
ดาโตะ๊ 

เพื่อเป็นค่าอาหาร
เสรมิ(นม)ให้กับเด็ก 

399,085 399,007 78 ตุลาคม – 
กันยายน 

กอง
การศึกษา 

เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) 
ครบทุกคน 

 

34. โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านก าปงปี
แซ 

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านก าปงปี
แซ 

472,000 470,000 2,000 ตุลาคม – 
กันยายน 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียนไดร้ับการอดุหนุน
ค่าอาหารจากกลางวันส าหรับ
เด็ก 

 

35. โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านลโุบะ
ดาโตะ๊ 

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ้านลุโบะดาโต๊ะ 

788,000 788,000 - ตุลาคม – 
กันยายน 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียนไดร้ับการอดุหนุน
ค่าอาหารจากกลางวันส าหรับ
เด็ก 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.4 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

36. โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านกาแร 

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ้านกาแร 

840,000 806,000 34,000 ตุลาคม – 
กันยายน 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียนไดร้ับการอดุหนุน
ค่าอาหารจากกลางวันส าหรับ
เด็ก 

 

37. โครงการส่งเสริม
และกระตุ้น
การศึกษา ประจ าปี 
2562 

เพื่อจัดโครงการใน
วันเด็ก 

61,500 61,500 - มกราคม กอง
การศึกษา 

ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการศึกษา 
เรียนรู้ และมคีวามพัฒนาใน
ด้านการเรียนไปสู่ความเป็น
ผู้ใหญ่ในอนาคต 

 

2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

38. โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนต้าน
ยาเสพตดิ 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ได้รู้จักการออก
ก าลังกายเพื่อ
หลีกเลี่ยงยาเสพติด 

199,120 197,200 1,920 เมษายน กอง
การศึกษา 

ท าให้เด็กไดต้ระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติด ซึ่งการเล่นกีฬา
ท าให้ห่างไกลจากยาเสพติดได ้

 

39. โครงการจดัส่ง
นักกีฬาแข่งขัน
ฟุตบอลกับ
หน่วยงานอ่ืน 

นักกีฬาในต าบลได้
เข้าร่วมแข่งขันเพื่อ
เชื่อมสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอ่ืน 

100,000 46,440 53,560 กุมภาพันธ์ 
– เมษายน 

กอง
การศึกษา 

เยาวชนและนักกีฬา ได้มี
ความสัมพันธ์เชื่อม
สัมพันธไมตรีอันดีกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

 

40. โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนและ
พื้นบ้าน 

ประชาชน 6 ชุมชน
ในต าบล เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน 

84,000 83,480 520 กรกฎาคม กอง
การศึกษา 

ประชาชนในต าบลเกิดความ
สามัคครีักใคร ปรองดอง และ
มีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ล าดับ

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต 
งบประมาณ  

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

41. โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ส าหรับเด็ก
ในต าบลลโุบะบือซา 

เด็กและเยาวชนได้
แข่งขันกีฬาเพื่อ
เสรมิสร้างความ
สามัคค ี

100,000 99,640 360 สิงหาคม กอง
การศึกษา 

เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันเล่น
กีฬาเพื่อเสรมิสร้างความ
สามัคคีในต าบล 

 

42. โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

ประชาชนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพื่อ
เชื่อมความสมัพันธ์ 

141,560 141,560 - สิงหาคม กอง
การศึกษา 

ชุมชนได้มีกิจกรรมเล่นกีฬา
เพื่อเช่ือมความสมัพันธ์ 

 

รวม 42 โครงการ 5,110,554 4,672,370 438,184 บาท 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้และ
เพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่ อปพร. 

70,000 - 70,000 - ส านักปลดั - ไม่ได้ใช้งบประมาณใน
โครงการ เนื่องจากจดัส่ง 
อปพร.ไปร่วมฝึกอบรม

โครงการของหน่วยงานอ่ืน 

2. โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหต ุ

จ านวนอุบัติเหตลุด
น้อยลง 

50,000 48,540 1,460 ธันวา-
มกราคม, 
เมษายน 

ส านักปลดั สามารถลดอุบตัิเหตุไดด้้วย
การตั้งจุดตรวจเฝ้าระวัง
ร่วมกับฝ่ายปกครอง 

 

3. โครงการช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อป้องกันสาธาร
ภัยที่เกิดขึ้นในต าบล 

50,000 14,116 35,884 มีนาคม ส านักปลดั จ านวนสาธารณภยัในต าบล
เกิดขึ้นลดลง และไดร้ับการ
เยียวยา 

 

4. โครงการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่าของ
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
ควบคุมไฟป่า 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมไฟป่าที่อาจ
เกิดขึ้นในแต่ละป ี

30,000 - 30,000 - ส านักปลดั - ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

รวม 4 โครงการ 200,000 62,656 137,344 บาท 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการอบรม
ความรู้ให้แก่
เกษตรกร ตาม
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรไดร้ับการ
อบรมให้ความรู้
จ านวน 100 คน 

14,750 14,750 - กรกฎาคม ส านักปลดั เกษตรกรไดร้ับความรู้ในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรใน
ต าบล 

 

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

อบรมเกษตรกร
เกี่ยวกับวิธีการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

16,000 16,000 - กรกฎาคม ส านักปลดั เกษตรกรสามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพได ้

 

รวม 2 โครงการ 30,750 30,750 - บาท 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 แผนการเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการจติอาสา
พัฒนาชุมชน 

ด าเนินการท าความ
สะอาดมัสยดิทั้ง 6 
หมู่บ้าน 

15,720 15,720 - สิงหาคม ส านักปลดั มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ
เพื่อเป็นจิตอาสา พัฒนา ท า
ความสะอาด มัสยิดและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบ  

 

2. โครงการเช่าที่ท้ิง
ขยะ 

มีสถานท่ีทิ้งขยะของ
ต าบล 

30,000 30,000 - ตุลาคม – 
กันยายน 

ส านักปลดั มีจุดทิ้งขยะที่ถูกจัดไว้ถูก
สุขลักษณะ 

 

รวม 2 โครงการ 45,720 45,720 - บาท 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 
ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 

นักเรียน
ประถมศึกษาไดร้ับ
การอบรมคณุธรรม
และจริยธรรม 

29,900 29,700 200 ตุลาคม – 
กันยายน 

กอง
การศึกษา 

เด็กมีคณุธรรม จรยิธรรมมาก
ขึ้น สามารถน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 

 

2. โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 
ส าหรับนักเรียนตาดี
กา 

นักเรียนตาดีกา
ได้รับการอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

29,900 - 29,900 - กอง
การศึกษา 

- ไม่ได้ด าเนินโครงการ 

3. โครงการประเพณี
งานของดีประจ า
ต าบลลุโบะบือซา 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการของดี
ประจ าต าบล 

70,000 70,000 - สิงหาคม กอง
การศึกษา 

เด็กและประชาชน ได้รู้จักของ
ดีต่าง ๆของต าบล ไดรู้้จักการ
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

 

4. โครงการมหกรรมตา
ดีกาสัมพันธ์ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการตาดีกา 

141,560 141,560 - มิถุนายน กอง
การศึกษา 

เด็ก เยาวชน และประชาชนได้
มีกิจกรรมตาดีกาสานสัมพันธ์ 

 

5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส าหรับ
ผู้สอนตาดีกา 

ผู้สอนตาดีกามี
ความรู้ในการสอน
หลักศาสนาท่ีถูกต้อง 

158,000 153,800 4,200 ตุลาคม – 
กันยายน 

กอง
การศึกษา 

เด็กได้รับความรู้ที่ถูกต้องใน
หลักค าสอนทางศาสนา 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

6. โครงการบรรยาย
ธรรม 

ประชาชนในต าบลเข้าร่วม
ฟังการบรรยายธรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

99,000 97,875 1,125 กรกฎาคม กองการศึกษา มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
บรรยายธรรมมากกว่า 2,000 

คน 

 

7. โครงการงานเมา
ลิดนบสีัมพันธ์ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
เมาลดิ 

50,000 - 50,000 - กองการศึกษา - ด าเนินการโดยใช้
งบประมาณส่วนอ่ืน  

8. โครงการส่งเสริมเด็ก
นักเรียนฮาฟิซกุ
รอ่าน  

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
หลักการอ่านอลักุรอ่านท่ี
ถูกต้อง 

60,000 - 60,000 - กองการศึกษา - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 

9. โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนพิธีละ
ศีลอดเดือนรอมฎอน 

ประชาชนเข้าร่วมพิธลีะ
ศีลอดตามมสัยิดในต าบล 

195,000 189,000 6,000 เมษายน กองการศึกษา มีประชาชนเข้าร่วมและให้
ความสนใจโครงการจ านวน
มาก 

 

10 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเรียน
การสอนอัลกรุอ่าน 
หลักสตูรกีรออาต ี

ผู้เรยีนไดร้ับการสอน
หลักการอ่านหลักสตูรกรีอ
อาตี 

88,900 88,900 - สิงหาคม กองการศึกษา ท าให้ประชาชนได้เข้าใจ
หลักการอ่านอลักุรอ่าน
หลักสตูรกีรออาตีที่ถูกต้องได ้

 

11. โครงการจดัการ
เรียนการสอนอัลกุ
รอ่าน หลักสตูรกรีอ
อาตี 

ผู้เรยีนไดร้ับการสอน
หลักการอ่านหลักสตูรกรีอ
อาตี 

169,400 114,000 55,400 มกราคม กองการศึกษา ประชาชนไดเ้รียนรู้
หลักการอลักุรอ่านท่ีถูกต้อง 

 

รวม 11 โครงการ 1,091,660 884,835 206,825 บาท 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการจดัซุ้มเฉลิม
พระเกียรติพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว มหา
วชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวราง
กูร (เล็ก) 

มีการจัดซุ้มเฉลิม
พระเกียรติหน้า
อาคารที่ท าการ 
อบต. 

7,330 7,330 - กรกฎาคม ส านักปลดั จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล
ที่ 10 มีการลงนามถวายพระ
พรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

 

2. โครงการจดัซุ้มเฉลิม
พระเกียรติพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว มหา
วชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวราง
กูร (ใหญ่) 

ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ
ขนาดใหญ่ หน้าท่ีท า
การ อบต. 

160,900 160,900 - กรกฎาคม ส านักปลดั จัดซุ้มหน้าบริเวณที่ท าการ
ขนาดใหญ่ เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย ื

 

3. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติวันแม่ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

จัดโครงการวันแม่
เพื่อให้ประชาชนเข้า
มาร่วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ื

40,930 30,970 9,960 สิงหาคม ส านักปลดั มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ
เพื่อถวายความจงรักภักดี
จ านวนมาก  
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

4. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

เพื่อให้การจัดการ
เลือกตั้งเป็นไปด้วยค
วาเรียบร้อย 

300,000 34,350 265,650 มกราคม ส านักปลดั การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

5. โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพใน
การบริหารงาน การ
พัฒนาตนเอง พัฒนา
ชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น 

พนักงานของ อบต.
จ านวน 80 คนได้
ไปทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีเพื่อน า
ความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

200,000 200,000 - มิถุนายน ส านักปลดั พนักงานท่ีได้ไปศึกษาดูงาน
ได้รับความรู้ใหม่ๆ สามารถ
น าไปประยุกต์และปรับใช้ใน
การท างานท้องถิ่น 

 

6. โครงการสร้างความ
รัก ความสามัคคี 
ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อคืนความสุขให้
สังคมไทย 

ประชาชน 50 คน
ได้รับการอบรมและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างความ
สามัคคี ปรองดอง
ภายในชุมชน 

39,120 21,750 17,370 สิงหาคม ส านักปลดั ประชาชนท่ีเข้ารับการอบรม
ในโครงการ ได้มีความรู้สึกรัก
และสามัคคภีายในชุมชนมาก
ขึ้นหลังการฝึกอบรม 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

7. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการ
ของบุคลากรท้องถิ่น 

บุคลากรทุกภาค
ส่วนใน อบต.เข้ารับ
การอบรมคณุธรรม
และจริยธรรม 

10,650 2,820 7,830 กรกฎาคม ส านักปลดั บุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานใน
ท้องถิ่นมากขึ้น 

 

8. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เพื่อให้บุคลากร
ได้รับการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
ฯ 

24,200 - 24,200 - ส านักปลดั - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก 
จนท.ที่รับผิดชอบโครงการ

ลาคลอดบุตร และยัง
ติดต่อหาวิทยากรไม่ได ้

9. โครงการฝึกอบรม
เสรมิสร้างจิตส านึก
ต่อหน้าท่ี การรักษา
วินัยและความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรท้องถิ่น 

บุคลากรเข้ารับการ
บรรยายจาก 
จนท.ปปช.เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานท่ีโปร่งใส 

10,650 6,600 4,050 พฤษภาคม ส านักปลดั บุคลากรมีจิตส านึกท่ีดีและมี
ความโปร่งใสในการปฏิบตัิ
ราชการ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

10. โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่น 

จนท.ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการอบรม
เกี่ยวกับภาษ ี

14,750 14,750 - กุมภาพันธ ์ ส านักปลดั เจ้าหน้าท่ีสามารถน าความรู้ที่
ได้รับการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได ้

 

11. โครงการจดัท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

มีการจัดท า
โปรแกรมแผนท่ีภาษี
แบบใหม่ที่ชัดเจน 

149,460 149,000 460 มกราคม ส านักปลดั สามารถเก็บภาษไีด้ครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

12. โครงการจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์การ
เสียภาษีท้องถิ่น 

จัดท าป้ายภาษี
ท้องถิ่นให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 

10,000 5,040 4,960 มกราคม ส านักปลดั ประชาชนไดร้ับทราบข่าวสาร
การเสยีภาษี ท าให้จัดเก็บภาษี
ได้มากข้ึนและมปีระสิทธิภาพ 

 

13. โครงการเสรมิสร้าง
ความจงรักภักดี ฯ 

เพื่อให้ประชาชน
และบุคลากรได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

60,000 60,000 - สิงหาคม ส านักปลดั ประชาชนและบุคลากรได้
แสดงออกถึงความจงรักภักต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์มาก
ขึ้น 

 

รวม 13 โครงการ 1,027,990 693,510 334,480 บาท 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกโครงการ
ตามท่ีเสนอมา 
 2. ด้วยข้อจ ากัดในด้านจ านวนและสุขภาพของพนักงาน ท าให้บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ 
 
 หมายเหตุ: ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี  เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง   คือ
ภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องท า  ประกอบกับภาระท่ีต้องช าระหนี้เงินกู้  ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนน้อย
มาก 
 
มีข้อเสนอแนะ 
 1.กอง/งานที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ  อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค
ของการด าเนินโครงการนั้น  ว่าควรจะด าเนินการต่อไปหรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2562 นอกจากเสนอสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา รับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ  รับทราบผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของกอง/งาน  เพื่อจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกัน
ทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา  เพื่อให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

 4. การติดตามและประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ  ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได าเนินการ 
เกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นว่าการด าเนินการเก่ียวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็นรูปธรรม 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนทั้ง 3 แบบประเมินความพอใจได้ดงันี ้
 

1.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 1.1 ประชาชนพอใจมากท่ีสุด 

เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย   มากท่ีสุด  90 คน  มาก  10 คน 
1.2 ประชาชนพอใจน้อยที่สุด 
มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน              มากที่สุด  55 คน  มาก  45 คน 
 

ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง 
 ควรรักษามาตรฐานการให้บริการให้อยู่ระดับดีมากต่อไป และควรปรับปรุงในเรื่องของล าดับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการให้มีความเป็นระบบและชัดเจนมากขึ้น 
 
2.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 
 2.1 ประชาชนพอใจมากที่สุด 
 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  พอใจมาก  85 คน พอใจ  15 คน 

2.2 ประชาชนพอใจน้อยที่สุด 
การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   พอใจมาก  55 คน พอใจ  45 คน 

ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง 
 ประชาชนพึงพอใจในเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ เนื่องจากแต่ละกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลาย และควรปรับปรุงเรื่องระยะเวลาที่ด าเนิน
โครงการเนื่องจากบางกิจกรรมด าเนินการช้ากว่าก าหนดการและเสร็จสิ้นช้ากว่าก าหนดการ จึงควรกระชับให้
ด าเนินการให้ตรงเวลามากข้ึน 
 
3.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อแต่ละยุทธศาสตร์ 
 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนพอใจมากที่สุด 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี          พอใจมากที่สุด 85 คน พอใจ 15 คน 

3.2 ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนพอใจน้อยที่สุด 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พอใจมากที่สุด 30 คน พอใจ 70 คน 

ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง 
 ประชาชนมีความพอใจในเรื่องการบริหารจัดการที่ดี เนื่องจากการต้อนรับและบริการประชาชนมีความยิ้ม
แย้มแจ่มใส เต็มใจและพร้อมให้บริการประชาชนอยู่เสมอ ส่วนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ประชาชน
พอใจน้อยที่สุด เนื่องจากมีโครงการค่อนข้างน้อย จึงควรปรับปรุงโดยการเพ่ิมโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาจ านวน 100 คน ดังนี้ 

 
1.เพศ   ชาย  45 คน หญิง 55 คน   
2.อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี = 10 คน    20 – 29 ปี = 55 คน       

30 - 39 ปี   = 30 คน   40 ปีขึ้น     = 5   คน 
3.การศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือ   = 30 คน ประถมศึกษา      = 10  คน มัธยมศึกษาตอนต้น = 10 คน 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย  = 20 คน อนุปริญญา/ ปวส. = 5  คน ปริญญาตรี           = 10 คน  
สูงกว่าปริญญาตรี          = 5   คน  อ่ืน ๆ               =   5   คน 

4.อาชีพหลัก รับราชการ    = 5  คน ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   = 15 คน  เกษตรกร     = 40 คน 
  ลูกจ้าง        = 10 คน  นักเรียน นักศึกษา          = 25 คน   อ่ืน ๆ          =  5  คน 
   
5.เรื่องท่ีขอรับบริการ 
5.1 การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    10 คน 
5.2 การขอรับเบี้ยยังชีพต่าง ๆ      20 คน 
5.3 การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน    10 คน 
5.4 การฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก     5 คน 
5.5 การใช้ Internet ต าบล       5  คน 
5.6 การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    5 คน 
5.7 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร      5 คน 
5.8 การขอจดทะเบียนพาณิชย์      15  คน 
5.9 การช าระภาษตี่าง ๆ        20 คน 
5.10 อ่ืน ๆ         5       คน  
 
6.ความพึงพอใจในประเด็นการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา 
6.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย   มากที่สุด  90 คน  มาก  10 คน 
6.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่         มากที่สุด  70 คน  มาก  30 คน 
6.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ มากท่ีสุด  80 คน  มาก  20 คน 
6.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม       มากที่สุด  70 คน  มาก  30 คน 
6.5 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย             มากที่สุด  60 คน  มาก  40 คน 
6.6 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน            มากที่สุด  85 คน  มาก  15 คน 
6.7 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน          มากที่สุด  55 คน  มาก  45 คน 
6.8 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่จอดรถ เป็นต้น มากท่ีสุด  60 คน มาก  40 คน  
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 100 คน 
 

1.เพศ   ชาย  60 คน หญิง 40 คน   
2.อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี = 5 คน    20 – 30 ปี = 30 คน      31 - 40 ปี = 40 คน 
  41 – 50 ปี  = 10 คน    51 – 60 ปี = 10 คน   อ่ืน ๆ       = 5 คน 
3.การศึกษา ประถมศึกษา = 30 คน มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = 30 คน  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า = 15 คน 
  ปริญญาตรี    = 10 คน สูงกว่าปริญญาตรี          = 10 คน  อ่ืน ๆ    = 5 คน 
4.อาชีพหลัก รับราชการ    = 5 คน เอกชน รัฐวิสาหกิจ       = 10 คน   ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   = 15 คน 
  รับจ้าง         = 25 คน  นักเรียน นักศึกษา        = 10 คน   เกษตรกร     = 35 คน 
  อ่ืน ๆ         = 0 คน 
 
5.ความพึงพอใจต่อต่อประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 
5.1 มีการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม   พอใจมาก  70 คน พอใจ  30 คน 
5.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม พอใจมาก  80 คน พอใจ  20 คน 
5.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พอใจมาก  80 คน พอใจ  20 คน 
5.4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ พอใจมาก  60 คน พอใจ  40 คน 
5.5 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม พอใจมาก  60 คน พอใจ  40 คน 
5.6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    พอใจมาก  55 คน พอใจ  45 คน 
5.7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้อถิ่น พอใจมาก 90 คน พอใจ  10 คน 
5.8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  พอใจมาก  80 คน พอใจ  20 คน 
5.9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  พอใจมาก  85 คน พอใจ  15 คน 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อแต่ละยุทธศาสตร ์จ านวน 100 คน มีดังนี ้

 
1.เพศ   ชาย  40 คน หญิง 60 คน   
2.อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี = 10 คน    20 – 30 ปี =40 คน      31 - 40 ปี = 20 คน 
  41 – 50 ปี  = 10 คน    51 – 60 ปี = 15 คน   อ่ืน ๆ       = 5 คน 
3.การศึกษา ประถมศึกษา = 40 คน มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = 30 คน  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า = 10 คน 
  ปริญญาตรี    = 10 คน สูงกว่าปริญญาตรี          = 5 คน  อ่ืน ๆ    = 5 คน 
4.อาชีพหลัก รับราชการ    = 5 คน เอกชน รัฐวิสาหกิจ       = 5 คน   ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   = 5 คน 
  รับจ้าง         = 20 คน  นักเรียน นักศึกษา        = 15 คน   เกษตรกร     = 45 คน 
  อ่ืน ๆ         = 5 คน 
 
5.ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ 
5.1 โครงสร้างพื้นฐาน            พอใจมากที่สุด 80 คน พอใจ 20 คน 
5.2 สังคมและคุณภาพชีวิต     พอใจมากที่สุด 50 คน พอใจ 50 คน 
5.3 จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย   พอใจมากที่สุด 60 คน พอใจ 40 คน 
5.4 การวางแผน และส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและท่องเที่ยว พอใจมากที่สุด 40 คน พอใจ 60 คน 
5.5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  พอใจมากที่สุด 30 คน พอใจ 70 คน 
5.6 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  พอใจมากที่สุด 40 คน พอใจ 60 คน 
5.7 การบริหารจัดการที่ดี      พอใจมากที่สุด 85 คน พอใจ 15 คน 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี 2562  
                 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
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