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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายอุมา                สะมะแอ          นายก อบต. ยะหา      
๒.  นายรังสิมันต์           ดีแม               รองปลัดอบต. 
3.  นางจิราภรณ์           แก้วสุวรรณ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ น.  
นายอุมา  สะมะแอ 
ประธานฯ 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผม นายอุมา  สะมะแอ ในฐานะนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยะหา ขอท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยะหา เป็นการชั่วคราวเพ่ือด าเนินการตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
นายอุมา  สะมะแอ 
ประธานฯ 

-เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     ตามที่กระผม ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลยะหา ที่ 462/2561 ลงวันที่  27 ธันวาคม 2561 โดย
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
                                                                              /(๔) หัวหน้าส่วน.... 

๑. นายสะมะแอ ส าสี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๒. นายสุกรี ดีแม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. นายหามะสุรี ลาบูอาบี สมาชิกสภา อบต.ยะหา กรรมการ 
๔. นายต่วนมะ จอหลง สมาชิกสภา อบต.ยะหา กรรมการ 
๕. นายอาหะมะ บาฮะ สมาชิกสภา อบต.ยะหา กรรมการ 
๖. นางรอฆายะ แก้วเกาะสบ้า ผู้แทนประชาคมต าบลยะหา ม.1 กรรมการ 
๗. นางสายชล โสมณะ ผู้แทนประชาคมต าบลยะหา ม.3 กรรมการ 
๘. นางสาวชวัลรัตน ์ แก้วบัวสังข์ ผอ.กองคลัง อบต.ยะหา กรรมการ 
๙. นายพศิิษฐ คูหามุข นายช่างโยธา กองช่าง อบต.ยะหา กรรมการ 
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  (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารทีค่ัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ 
และกรรมการ  อีกคนหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
           กรรมการตามข้อ 28 (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
  ดังนั้น กระผมจึงได้แต่งตั้งทุกท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยะหา และขอให้ทุกท่ านเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการร่วมกัน โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
    (๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   (๔) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีสมควร 

ที่ประชุม - รับทราบ และยินดีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลยะหา 

นายอุมา  สะมะแอ  
ประธานฯ 

- รายงานค าสั่งที่ 469/2561 เรื่องการแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยะหา มีมติการประชุม 
ดังนี้ 
1. นายสุกรี       ดีแม   ผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ  
2. นายอาหะมะ บาฮี   สมาชิกสภา อบต.ยะหา ท าหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการฯ 

นายอุมา  สะมะแอ 
ประธานฯ 

- ดังนั้นกระผมจึงขอให้นายสุกรี   ดีแม  ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยะหา   ที่ได้รับการแต่งต้ังได้กล่าว
เปิดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยะหา ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ซึ่งเป็นผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    - ไม่มี  

ระเบียบวาระที ่๓ 
นายสุกรี  ดีแม 
ประธานฯ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ของ อบต.ยะหา ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้รับทราบ ครับ 
                                                                  
                                                                             / แนวทางการ...... 
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นางจิราภรณ์  แก้วสุวรรณ์
นักวิเคราะห์ฯ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยที่เป็นการประเมินผลโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ 
2562 ซึ่งประกอบด้วย 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
        (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
        (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
        (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าๆไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
        (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
        (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน                                                                                                
        (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
        (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์งัหวัด 5 คะแนน 
        (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัง่คง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 
        (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
        (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
        (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
        (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
    คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เ พ่ือให้เกิดความสอดคล้ องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 
80 (80 คะแนน) 

นายสุกรี  ดีแม 
ประธานฯ 

ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวทางเบือ้งต้น  และตามรายละเอียดทีเ่จ้าหน้าที่ได้แจกให้ทุกท่าน 

มติทีป่ระชุม  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 

/ประเด็นการพัฒนา.... 
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ประเด็นการพิจารณา (ต่อ) คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดว้ย  ๖๐  
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4 
๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ ๓ 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 ๕ 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

5 ๓ 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 ๔ 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ ๕ 
5.8 โครงการแก้ไขความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลกัประชารัฐ 

5 ๓ 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ ๕ 
5.10 มีการประมาณราคาถูกตอ้งตามหลักวิธกีารงบประมาณ ๕ ๕ 
5.11 มีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

5 ๔ 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ ๕ 
รวม ๑๐๐ 89  

 
/ประเด็นการพิจารณา.... 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะหก์รอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห ์
SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis) Global Demandและ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพฒันา อยา่งน้องต้องประกอบดว้ยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้น
เศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 10 

2.การประเมนิผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มกีารใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไมจ่ านวนมี่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ(Efficiency)ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ที่ได้ก าหนดไว้ 2) 
วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (lmpact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9 

3.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ทีด่ าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่หรอืไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินงานต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถกูต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหนว่ยงาน 2) 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (lmpact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9 

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดขึ้นจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT  
Analysis/Demand  (Demand Analysis) /Global Demand/Trend หรือหลักฐานการบูรณา
การ (lntegation)  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่
เกิดจากด้านตา่งๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local 
Sufficiency Economy : LSEP) 

10 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

51 
5 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล วิธกีารด าเนินงานต้องสอดสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทศิทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชดัเจน สามารถระบจุ านวน
เท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนวา่โครงการนี้จะท าที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไหร่ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 3 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขนั (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม(5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มัง่ค่ัง ยั่งยืน 

(5) 5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ ฉบับที ่12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน็ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2479 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อยา่งจิงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูรายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพือ่สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม  (4) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหาราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 3 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based  
Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริหารมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวจิัยและพัฒนาและตอ่
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชวีภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 

5.7 โครงการกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพือ่
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนีโ้ครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรอื
การเสริมสร้างให้ประเทศ 
ชาติ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลกัประชารัฐ 

เป็นโครงที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ 
เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมี
ลักษณะที่จะท าให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ดว้ยการพัฒนาตาม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 3 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

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

(5) 5 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกตอ้งตาม
หลักวธิีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการตามชา่ง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากวา่ร้อยละห้าของการน าไปตัง้งบประมาณ
รายจ่ายในข้อบญัญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาทีป่รากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด(KPL) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจการก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)  

(5) 4 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได
รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏบิัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 89 

นายสุกรี  ดีแม 
ประธานฯ 

ดังนั้น จึงขอให้เจ้าหน้าที่ อบต.ยะหา รวบรวมคะแนน ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561 - 2564) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลยะหา 
ทั้งหมด น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
2. เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)    
ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕62 

นายสุกรี  ดีแม 
ประธานฯ 

ในระเบียบวาระที่ ๒ นี้ขอให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลยะหา ได้ชี้แจงให้
ทางคณะกรรมการทุกท่านได้ทราบ 

นางจิราภรณ์  แก้วสุวรรณ์
นักวิเคราะห์ฯ 

- เรียนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ยะหา การประชุมในวันนี้เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  คือ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
พร้อมรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  จึงได้ก าหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการฯขึ้นเพ่ือรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยะหา เพ่ือให้ผู้บริหารฯ 
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยะหา  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยะหา และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ทราบ                                                                     

ที่ประชุม - รับทราบ 
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นางจิราภรณ์  แก้วสุวรรณ์
นักวิเคราะห์ฯ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยะหา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทางฝ่ายนักวิเคราะห์ได้ด าเนินการ รวบรวม
ข้อมูลรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ยะหา ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕62 
ให้คณะกรรมการทุกท่าน ได้ร่วมกันพิจารณา และร่วมกันเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ 
โดยมีรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ บทน า  (รายละเอียดดูตามข้อมูลผลการติดตามฯ) 
ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์  วสิัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยะหา  (รายละเอียดดูตามข้อมูลผลการติดตามฯ) 
ส่วนที่ 3 ผลการติดตามฯ ตามแบบตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (รายละเอียดดูตามข้อมูล
ผลการติดตามฯ) 

นางจิราภรณ์  แก้วสุวรรณ์
นักวิเคราะห์ฯ 

ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและการติดตามและประเมิน
คุณภาพแผนพัฒนา (รายละเอียดดูตามข้อมูลผลการติดตามฯ) 
 

 - สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ในเชิงปริมาณ 
 

 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 

1ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 12.76 11,608,250 38.68 12 12.76 11,199,250 37.8 12 16.43 10,862,600 40.7 

2.ด้านพัฒนาคนและสังคม 53 56.3 15,071,450 50.21 53 56.37 14,971,450 50.53 42 57.54 13,422,517.4 50.3 

3.ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 9.67 679,301 2.29 9 9.6 776,301 2.6 5 6.85 509,586 1.9 

4.ด้านการเมือง การ
บริหาร และการจัดการ 

20 21.27 2,649,000 8.82 20 21.27 2,649,000 9.07 14 19.18 1,880,051 7.1 

รวม 94 100 30,008,001 100 94 100 29,596,001 100 73 100 26,674,754.4 100 

  
การประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในเชิงคุณภาพ 
ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยะหา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖2 ได้อาศัยแนวทางการพัฒนาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ 
แผนพัฒนาจังหวัดยะลา  แผนพัฒนาอ าเภอนโยบายของคณะผู้บริหารและความ
ต้องการของประชาชนในการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งสามารถสรุปเป็นภาพรวมในแต่ละด้าน ดังนี้ 
                                                                        / 1. การพัฒนาด้าน...... 
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๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ในการด าเนินการองค์การบริหารส่วนต าบล  
ยะหา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และ
ระบบสาธารณูปการต่างๆ เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ไฟฟ้าสาธารณะ 
ระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ประชาชน
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา พร้อมทั้งมีน้ าประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภคทั่วถึง และ
เพียงพอตลอดป ี
2. การพัฒนาคนและสังคม ในการด าเนินการองค์การบริหารส่วนต าบลยะหา ได้
มุ่งเน้นในการส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ตลอดจนการ 
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   เป็นรายเดือน  

ด้านการศึกษาได้จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนได้รับครบถ้วน  ด้านการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ด้านพัฒนาสตรีและครอบครัว การจัดแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดขึ้นในต าบลยะหารวมถึงการเน้นกิจกรรมด้านส่งเสริมจริยธรรม การเพ่ิมทักษะ
ศักยภาพของเยาวชนในด้านต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในกลุ่มเยาวชน  
อีกทั้งยังจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ของท้องถิ่น 
และส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลยะหา  
มีการขุดลอกคูคลองสายต่างๆ ในเขตพื้นท่ีต าบลยะหา เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหา
การระบายน้ าและทางเดินน้ าของคูคลองในพ้ืนที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ส าคัญใน
เขตพ้ืนทีต่ าบลยะหา พร้อมการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่  
4. การพัฒนาการเมืองและการบริหารองค์กร การบริหารและการจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบล ยะหา ได้จัดท าการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์กร มีการฝึกอบรม
สัมมนาดูงานของผู้น า บุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพ จริยธรรมสู่องค์กรใสสะอาด 
พร้อมจัดส่งบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ มีการจัดท าแผนที่ภาษีเพ่ืองาน
จัดเก็บรายได้ขององค์กร เป็นต้น 

นายสุกรี  ดีแม 
ประธานฯ 
 

ล าดับต่อไปจึงขอให้ทุกท่านได้พิจารณา ตรวจสอบข้อมูลผลการติด ตามและ
ประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยะหา ว่าต้องมีการแก้ไขรายละเอียดตรง
ส่วนใดอีกหรือไม ่

ที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติไม่แก้ไขรายละเอียดข้อมูลผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา
องค์การบรหิารส่วนต าบลยะหา ตามท่ีนักวิเคราะห์ได้น าเสนอ 

นายสุกรี   ดีแม 
ประธานฯ 

ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญ  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลยะหา ได้ชี้แจงผล
การติดตามข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท. หรือ  
(e-plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62ให้ทางคณะกรรมการทุกท่านได้ทราบ 
 

/ผลการติดตาม.... 
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นางจิราภรณ์  แก้วสุวรรณ์
นักวิเคราะห์ฯ 

ผลการติดตามข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. 
หรือ  (e-plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ส าหรับผลการติดตามข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ 
อปท. หรือ (e-plan) ขององค์การบริหารส่วนต าบลยะหา มีการน าเข้าระบบข้อมูลที่
เรียกว่า e-plan ซึ่งเป็นผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลยะหา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ที่น าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒561-๒๕๖4) และน าเข้าข้อมูลการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ขององค์การบริหารส่วนต าบลยะหา ว่ามี
การเบิกจ่ายโครงการกิจกรรมตามข้อบัญญัติเป็นจ านวนกี่โครงการ  ซึ่งสามารถ
สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม จากระบบ e-plan ตามเอกสารหมายเลข ๒ ที่
แจกให้กับทุกท่านในที่ประชุม  

ที่ประชุม - รับทราบ 

นายสุกร ี ดีแม 
ประธานฯ 
 

และในล าดับต่อไป อยากให้คณะกรรมการทกุท่านได้ร่วมกัน เสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - 
๒๕๖4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือจะได้รายงานผล และเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลยะหา ต่อไป 

ที่ประชุม คณะกรรมการฯ ทุกท่านมีมติให้เสนอรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยะหา ดังกล่าวให้
ผู้บริหารทราบเพ่ือผู้บริหารจะได้น าเสนอผลการติดตามให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยะหา และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยะหา พร้อมทั้ง
ประกาศให้ประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคม ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  

นายสุกรี  ดีแม 
ประธานฯ 

ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เสนอให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ.....ถ้าไม่มีเรื่องอ่ืนๆ แล้ว 
กระผมขอขอบพระคุณทกุท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม เวลา ๑3.00   น. 

 
    
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นางจิราภรณ์  แก้วสุวรรณ์) 

       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     ( นายสุกรี  ดีแม  ) 

                ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 


