
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว   หน้า 1 

 

 
 
 
 
 

   
 

การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รอบ 6 เดือน (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 

 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
อำเภอหัวไทร   จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว   หน้า 2 

 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 
------- 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทรายขาวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/
ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่น
เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวให้
เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพื ่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ ้น มีประสิทธิภ าพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทรายขาวที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลทรายขาวหรือสังคมส่วนรวม
มากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้ว ัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 12 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู ้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล  การนำผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์
และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทรายขาว 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลทรายขาวเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
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ทรายขาวและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั ่งการการนำเสนอเพื ่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที ่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทรายขาว 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลทรายขาวเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวและ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เคร ื ่ องการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น ได ้แก ่ แบบสอบถาม ( Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่
ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทรายขาวอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวภายใน ธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนตำบลทรายขาวมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลทีไ่ด้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึง
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อำเภอหัวไทรและจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทงประจำปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทรายขาวใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทรายขาวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
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observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง 
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลทรายขาวคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกล
ยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
         4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  4.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  4.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  4.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  4.5 กระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู้เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  4.6 การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว/ปลัด/สำนัก/กอง ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทรายขาวสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข
และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  4.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทรายขาวเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลทรายขาว 
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ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์
พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอหัวไทร และแผนหมู่บ้านตำบล
ทรายขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร   
       2) พันธกิจประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 พัฒนาการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดอาชีพหลากหลาย 
        สาขา 
        พันธกิจที่ 2 แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิต 
        พันธกิจที่ 3 เพ่ิมรายได้จากการประกอบอาชีพ สนับสนุนทุนและปัจจัยการ 
        ผลิต 
      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 เพ่ือจัดระบบการจราจร คมนาคมมีมาตรฐาน 
       จุดมุ่งหมายที่ 3 เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
       จุดมุ่งหมายที่ 4 เพ่ือบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
       4) วิสัยทัศน์  

   “เกษตรสมบูรณ์ เพ่ิมพูนรายได้ กระจายการมีส่วนร่วม เรียนรู้เพิ่มขึ้น  

ครบครันบริการสาธารณะ” 
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  1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  (เฉพาะปี พ.ศ. 2563) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสังคมและเศรษฐกิจ 40 23,966,500 5 4,023,873.24 
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 34 13,644,596 13 1,959,252.5 
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

36 7,632,940 0 0 

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข   5 640,000 1 42,260 
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 16 7,299,000 2 1,985,000 

รวม 131 53,183,036 21 8,010,385.74 
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

----------------- 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ครั้งที่ 2/2563 เมื่อธันวาคม 
2563 เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั ่วไปและข้อมูลพื ้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 20 20 % 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 15 % 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 65 % 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 10 10 10 % 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 10 10 % 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 10 % 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 5 5 % 
 3.5 กลยุทธ์   5 5 5 % 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 5 5 % 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 5 5 % 
 3.8 แผนงาน  5 5 5 % 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 5 5 % 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5 % 

รวมคะแนน  100 100 100 % 
 
  1) พบว่าประเด็นที่ 3 ได้คะแนนสูงสุด 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65% ของคะแนนในประเด็นที่ 3 
และคิดเป็นร้อยละ 65 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด    
  2) พบว่าประเด็นที่ 2 ได้คะแนนต่ำสุด  15  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15 % ของคะแนนในประเด็นที่ 
2 และคิดเป็นร้อยละ 15 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด    
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1. สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ครั้งที่ 2/2563 เมื่อธันวาคม 
2563 เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 10 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 10 10 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 10 10 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 10 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 60 60 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 5 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 5 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 5 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5 5 
 5.5 เป ้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 5 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 5 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 5 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 5 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 5 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 5 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 5 
รวมคะแนน  100 100 100 

 
 
  1) พบว่าประเด็นที่ 3 ได้คะแนนสูงสุด 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65% ของคะแนนในประเด็นที่ 3 
และคิดเป็นร้อยละ 65 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด    
  2) พบว่าประเด็นที่ 2 ได้คะแนนต่ำสุด  15  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15 % ของคะแนนในประเด็นที่ 
2 และคิดเป็นร้อยละ 15 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด    
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3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดั
บ 

โครงการ งบประมาณ ร้อยละท่ี
ดำเนินการ

ตาม
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1 โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ 10,000 0 10,000 0 
2 โครงการจัดทำแผนที่ภาษี 320,000 245,000 75,000 76.56 
3 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

15,000 12,300 2,700 82 

4 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

10,000 10,000 0 100 

5 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินี 

10,000 0 10,000 0 

รวม 365,000 267,300 97,700 73.23 
   
  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละท่ี
ดำเนินการ

ตาม
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1 โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน
ศูนย์อปพร.ต.ทรายขาว 

50,000 0 50,000 0 

2 รถบรรทุกน้ำ 2,500,000 1,740,000 760,000 69.6 
รวม 2,550,000 1,740,000 760,000 68.23 
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  3.3  แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ โครงการ 
 

   งบประมาณ   ร้อยละท่ี
ดำเนินการตาม
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ  

1 อาหารเสริม(นม) 1,403,640 872,233.24 531,406.76 62.14 
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 
224,170 

 
212,340 31,830 86.96 

3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 

2,960,000 
  

2,917,000 43,000 98.54 

รวม 4,587,810 4,001,573.24 606,236.76 87.22 
   
  3.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ โครงการ 
 

   งบประมาณ   ร้อยละท่ี
ดำเนินการตาม
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ 

66,000 
 
 
 

 

42,260 23,740 64.03 

รวม 66,000 
 

42,260 23,740 64.03 
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   3.5  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละท่ี
ดำเนินการตาม
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ  

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
สายสามแยกบ้านนายวาส สุขช่วย – 
สามแยกหนองฆ้อ รพช.ม.7 ต.
ทรายขาว 

59,367.49 
 

59,367.49 0 100 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย
บ้านนายเด็จ – บ้านนายประสิทธิ์ ม.
8 ต.ทรายขาว 

125,843.81 125,843.81 0 100 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย 
หมู่ที่ 11 ต.ทรายขาว – เขตหมู่ที่ 7 
ต.หัวไทร (บ้านโคกลูกปัด) หมู่ที่ 11 
ต.ทรายขาว 

152,837.41 152,837.41 0 100 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาย
บ้านนางปราณี – บ้านครูยุทธ ม.8  
ต.ทรายขาว 

75,545.16 75,545.16 0 100 

5 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาย
บ้านนายช่อง – บ้านนายซ้วน ม.8  
ต.ทรายขาว 

67,927.63 67,927.63 0 100 

 จัดซื้อกล้องระดับ 34,000 34,000 0 100 
รวม 515,521.50 515,521.50 0 100 
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  3.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละท่ี
ดำเนินการตาม
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสาย
แยกถนนหนองฆ้อ (ข้างบ้านนาย
ประสิทธิ์) –นานางหมิง ม.7 

104,500 104,000 500 99.52 

2 โครงการขยายผิวจราจรถนนหินคลุก 
สายบ้านนายวิชิต กุดแก้ว – ถนนท่อ
ม่วง (นายริน – ท่อม่วง) ม.2 

209,000 207,000 2,000 99.04 

3 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน
บุกเบิกถนนสายนายเยื่อง หนูปล้อง 
– นานายเสริญ ชุมคง ม.3 

80,000 78,000 2,000 97.5 

4 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาย
เซี๊ยะ – นานายจ่ำ ม.4 ต.ทรายขาว 

360,200 357,000 3,200 99.11 

5 โครงการปรับปรุงถนนสายโคกยาง – 
บ้านนายกิตติพงษ์  คงโหรน ม.7 

344,600 342,000 2,600 99.24 

6 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย
บ้านนายประมูล – บ้านดอนไม้ไผ่ – 
โรงเรียนทรายขาว ม.2 

307,700 305,000 2,700 99.12 

รวม 1,406,000 1,393,000 13,000 99.07 
 
  3.7  แผนงานการพาณิชย์ 
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละท่ี
ดำเนินการตาม
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1 โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนาง
ระเบียบ – บ้านนายปราโมทย์ ม.3 

14,000 9,240 4,760 66 

2 โครงการขยายเขตประปาจากบ้าน 
นางศรีไพร – บ้านนางพยอม ม. 3 

62,000 41,491 20,509 66.92 

รวม 76,000 50,731 25,269 66.75 
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  3.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละท่ี
ดำเนินการตาม
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1 โครงการประชาคมเพ่ือการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. 

20,000 0 20,000 0 

2 โครงการป้องกันและแก่ไขปัญหายาเสพติด 30,000 0 30,000 0 
3 ฝึกอบรมอาชีพ 40,000 35,125 4,875 87.81 

รวม 90,000 35,125 54,875 39.02 
 
  3.9  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละท่ี
ดำเนินการตาม
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1 โครงการจัดงานวันกตัญญู 100,000 0 100,000 0 
2 โครงการแข่งขันกีฬาทรายขาวเกมส์ 160,000 0 160,000 0 
3 โครงการแข่งขันฟุตบอลทรายขาวคัพ 180,000 0 180,000 0 
4 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา (เข้า

ร่วมแข่งขันระดับต่าง ๆ) 
100,000 0 100,000 0 

5 อุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัด
กระบวนแห่หมรับ งานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ 

10,000 8,500 1,500 85 

รวม 550,000 8,500 541,500 1.54 
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จ่ายเงินสะสม 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีเบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายกำแพงวัดโคกพิกุล- 
บ้านนายประสิทธิ์  ม.8 ต.ทรายขาว 

379,000 เงินสะสม 

2 โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกหัวหิน-ถนนสายห้วยน้ำ
เย็น ม.6,7,10 

650,000 เงินสะสม 

3 ซ่อมแซมถนนสายหลังโรงเรียนทรายขาววิทยา ม.6- 
บ้านนายเคล้า ม.9 

304,500 เงินสะสม 

4 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมืองน้ำสายบ้านนาย
ชำนาญ-ท่อม่วง ม.4,2 

67,500 เงินสะสม 

5 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมืองน้ำสายนายนี- 
ป้าจุก ม.3,4 

39,500 เงินสะสม 

6 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมืองน้ำสายบ้านนาย
ฤกษ์-คลองสาย 1 ม.4 

113,000 เงินสะสม 

7 ซ่อมแซมถนนสายวัดหัวช้าง ม.4 227,000 เงินสะสม 

8 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสงค์-ดอนรักษ์(บ้านนายลาย) 
สะพานชลประทาน (หัวแดง) ม.6 

257,000 เงินสะสม 

9 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมืองน้ำสายบ้านนาย
ทุ่น-บ้านนายวาส ม.6,7 

77,000 เงินสะสม 

10 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมืองน้ำสายบ้านครู
ยุทธ ม.8 

30,000 เงินสะสม 

11 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมืองน้ำสายสามแยก
หัวหิน-บ้านชายเหม็ด ม.6,7,10 

201,000 เงินสะสม 

12 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมืองน้ำสายบ้านนาย
เติม-คลองสาย 1 ม.10 

67,000 เงินสะสม 

13 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมืองน้ำสายบ้านนาย
สวัสดิ์ คลองสาย 1 ม.10 

82,000 เงินสะสม 

14 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมืองน้ำสายหัวช้าง 
ม.4 

107,000 เงินสะสม 

15 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมืองน้ำสายหัวช้าง
(คลองสาย 1) เขตตำบลหัวไทร (หนำนายพล) ม.4,11 

118,000 เงินสะสม 

16 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมืองน้ำสายฟาร์มหมู
คลองป่าขวาง ดอนรัก (บ้านลาย) ม.6,2 

88,000 เงินสะสม 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีเบิกจ่าย หมายเหตุ 

17 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมืองน้ำสายเลียบ
ถนนอู่แก้ว ม.12 

95,000 เงินสะสม 

รวม   
 

เงินสำรองจ่าย 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีเบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 ซ่อมแซมถนนสายกำแพงวัดโคกพิกุล ม.8 86,900 เงินสำรองจ่าย 

2 วางท่อระบายน้ำ คสล.ม.1 60,000 เงินสำรองจ่าย 

3 ซ่อมแซมถนนสายห้วยน้ำเย็น ม.10 163,500 เงินสำรองจ่าย 

4 ขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเหมืองน้ำสาย รร.วัด
หัวค่าย 

52,900 เงินสำรองจ่าย 

5 ซ่อมแซมเหมืองน้ำไสลด์สายเหมืองน้ำเขตบ้านราม ม.3 400,000 เงินสำรองจ่าย 

6 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 38,000 เงินสำรองจ่าย 

รวม   

 
 
 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีเบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างสนามฟุตซอล 1,835,972.48 เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

2 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 408 หมู่ที่ 5 - สี่แยก
โคกโพธิ์ หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 5,11 ตำบลทรายขาว 

1,208,000 เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

รวม   
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ส่วนที่ 4 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ระยะ 6 เดือน (เดือน เมษายน 2563 – กันยายน  2563) 
 
๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  (เฉพาะปี 2563) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถสรุปได้  ดังนี้ 
   ➢  โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน    131    โครงการ 
   ➢  สามารถดำเนินการได้     จำนวน      45    โครงการ    
   ➢  คิดเป็นร้อยละ  34.35 
 

สรุปตารางเปรียบเทียบร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี  2563)   
กับผลการดำเนินงาน   

ระยะ 6 เดือน (เดือน เมษายน 2563 – กันยายน  2563 
 

ลำดับที่ การดำเนินงาน 
จำนวนโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เฉพาะปี  2563 

131 53,183,036 

2 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 
 

45 11,475,610 

3 การดำเนินงานข้อบัญญัติ งบประมาณ 2563 
 

45 11,475,610 

4 การดำเนินงานเบิกจ่ายจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
2563 

21 8,010,385.74 

 


