
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) 

*************************** 
  

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว  ได้
ดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2“(๓) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จึง
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2)   
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 
------- 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถ่ิน ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถ่ิน  สามารถกำกับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทรายขาวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ  ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สดุและเมื่อพบจุดแข็งกต็้องเรง่รบีดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ข้ึน ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสดุท้ายเมือ่มีโอกาสกจ็ะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ตำบลทรายขาวให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
อย่างดีย่ิง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัด/สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทรายขาวที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล
ทรายขาวหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 12 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ิน
คัดเลือกจำนวน 2 คน 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี ้
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเพื่อดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ได้กำหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวดังนี ้
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ข้ันตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ข้ันต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
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  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลทรายขาวเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทรายขาวและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลทรายขาว 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลทรายขาวเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทรายขาวและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้แก่แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ิน
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดข้ึนหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทรายขาวกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทรายขาวอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวภายใน ธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดข้ึนมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทรายขาว 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลติ
หรือผลที่ได้รับจรงิกับทรพัยากรที่ถูกใช้ไปในการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นตำบลทรายขาวซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจ
รวมถึงอำเภอหัวไทรและจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถ่ินแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทรายขาวกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทรายขาวกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลทรายขาวใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร
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ส่วนตำบลทรายขาวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนรว่ม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลทรายขาวคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่า
เป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินและการดำเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว/ปลัด/สำนัก/กอง ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทรายขาวสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถ่ินให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวแต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทรายขาวเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลทรายขาว 
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ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล  
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอหัวไทร และแผน
หมู่บ้านตำบลทรายขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สงัคมและเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พฒันาการเมืองการบรหิาร   
       2) พันธกิจประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 พัฒนาการเกษตร ส่งเสริมสนับสนนุให้เกดิอาชีพหลากหลาย 
        สาขา 
        พันธกิจที่ 2 แก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิต 
        พันธกิจที่ 3 เพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพ สนับสนุนทุนและปัจจัยการ 
        ผลิต 
      3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 เพื่อพฒันายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 เพื่อจัดระบบการจราจร คมนาคมมีมาตรฐาน 
       จุดมุ่งหมายที่ 3 เพื่ออนรุักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
       จุดมุ่งหมายที่ 4 เพื่อบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมสี่วนร่วมทกุภาคส่วน 
       4) วิสัยทัศน์  

   “เกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้ กระจายการมีส่วนร่วม เรียนรู้เพิ่มข้ึน  

ครบครันบริการสาธารณะ” 
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  1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
      แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร ์
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสังคมและเศรษฐกิจ 33 6,342,000 17 4,750,143.40 
ยุทธศาสตร์พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 27 14,842,000 16 3,725,530 
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 1,520,000 - - 

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 4 735,000 3 58,925 
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบรหิาร 23 6,092,000 10 500,310 

รวม 96 28,163,000 45 11,393,156 
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

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

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ค รั้งที่  1/2562 เมื่อ
ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
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 % ของคะแนนใน
ประเด็นที่ 2 และคิดเป็นร้อยละ 15 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด    
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1. สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ครั้งที่ 1/2562 เมื่อธันวาคม 
2562 เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณก์ารพัฒนา   10 10 10 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 10 10 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 10 10 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 10 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 60 60 
 5.1 ความชดัเจนของชื่อโครงการ 5 5 5 
 5.2 กำหนดวตัถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 5 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 5 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 5 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 5 

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

ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 5 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 5 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคล้องกับวตัถุประสงคแ์ละ

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
5 5 5 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 5 
รวมคะแนน  100 100 100 
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3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
  วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่
ดำเนินการตาม
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1 โครงการ อบต. ยิ้มเคลื่อนที ่ 40,000 0 0 0 
2 โครงการจัดอบรม คุณธรรม 

จริยธรรม 
50,000 28,590 21,410 57.18 

3 โครงการจัดทำแผนที่ภาษี 300,000 85,200 214,800 28.40 
4 อุดหนุนส่วนราชการ อำเภอหัวไทร 

-โครงการจัดกจิกรรมเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
28 กรกฎาคม 2562 

15,000 12,000 3,000 80.00 

5 อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 

15,000 13,000 2,000 86.66 

รวม 420,000 138,790 241,210 33.04 
   
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่
ดำเนินการตาม
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1 โครงการลดอบุัติเหตุทางถนน 60,000 29,710 30,290 49.51 
2 โครงการสนบัสนุนการดำเนินงาน  

ศูนย์อปพร. 
100,000 0 0 0 

3 อุดหนุนโครงการบรหิารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอำเภอหัวไทร 

20,000 20,000 0 100 

รวม 180,000 49,710 30,290 27.61 
   
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว   หน้า 14 
 

3.3  แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ โครงการ 
 

   งบประมาณ   ร้อยละที่
ดำเนินการตาม
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 130,000 129,515 485 99.62 
2 โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ

บรหิารสถานศึกษา 
231,900 

 
183,490 24,050 79.12 

3 อาหารเสริม (นม) 1,429,486 838,723.96 51,677.66 58.67 
4 โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวัน

เด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 
2,864,000 
  

2,925,000 โอนเพิ่ม 
61,000 

102.12 

5 อุดหนุนโครงการกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ ร.ร.ประถมศึกษาใน  
ต.ทรายขาว 

30,000 30,000 0 100 

6 อุดหนุนโครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

60,000 60,000 0 100 

รวม 4,745,386 4,166,729 137,212.70 87.80 
   
  3.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่
ดำเนินการตาม
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลกัษณ์
อัครราชกุมาร ี

66,000 52,281 13,719 79.21 

2 โครงการหมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะ 50,000 34,950 15,050 69.90 
3 อุดหนุนสำหรบัการดำเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

240,000 
 

0 0 0 

รวม 356,000 87,231 28,769 24.50 
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  3.5  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่
ดำเนินการตาม
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
สายดอนรกั หมู่ที ่2 ตำบลทรายขาว 

156,044.38 
 

152,745.01 3,299.37 97.88 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
สายบ้านนางถ่อง-วิทยาลัยการอาชีพ 
หมู่ที ่2 ตำบลทรายขาว 

51,915.51 
 

51,915.51 0 100 

3 โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อ
รองรับกจิการประปา (วัดอู่แก้ว) หมู่
ที่ 9 ตำบลทรายขาว 

189,405.89 
 

189,170.90 234.99 99.87 

4 จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิ้สซิเบิ้ล 123,000 106,500 16,500 86.58 

5 จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 40,500 22,000 18,500 54.32 
6 จัดหาชุดโคมไฟสาธารณะ 96,000 66,000 30,000 68.75 

รวม 656,865.80 588,331.40 68,534.36 89.56 
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  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่
ดำเนินการตาม
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1 โครงการก่อสร้างหอถังสงู ขนาด 
10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอรก์ลาส  
จำนวน 4 ลูก) หมู่ที่ 9 

486,000 
 
 

452,700 33,300 93.14 

2 โครงการเจาะบอ่บาดาล หมู่ที่ 6 331,150 0 0 0 

3 โครงการบุกเบกิถนนสายนานาย
เรือง - ถนนด้วน(นานายบุญธรรม  
จันทรท์องอ่อน) หมู่ที่ 3 

310,020 
 
 

309,000 1,020 99.67 

4 โครงการปรับปรงุถนนสายนายลอ่ง 
- ถนนสายนายนิคม ไพรัช  หมู่ที่ 4 

133,593 
 

132,000 1,593 98.80 

5 โครงการปรับปรงุถนนสายบ้านนาง
พิน – หัวสะพานบ้านนายบญุมี  
หมู่ที่ 6 

306,937 
 
 

301,000 5,937 98.06 

6 โครงการปรับปรงุถนน 
สายสวนนายเผือน หมู่ที่ 9  

137,340 
 

136,000 1,340 99.02 

7 โครงการปรับปรงุยกระดับถนนสาย
เซี๊ยะเฒ่า  หมู่ที่ 10 

759,922 
 

378,900 381,022 49.86 

8 โครงการปรับปรงุยกระดับถนน
บ้านป้าจกุ  หมู่ที ่4  

840,777 
 

480,000 360,777 57.09 

9 โครงการปรับปรงุยกระดับถนนสาย
บ้านนายประสทิธ์ิ หมู่ที่ 7 

469,543 
 

405,000 64,543 86.25 

10 โครงการลานกิจกรรม ศพด.
โรงเรียนวัดโคกยาง หมู่ที ่7  

374,000 
 

372,000 2,000 99.46 

รวม 4,149,282 2,966,600 851,532 71.49 
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 3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่
ดำเนินการตาม
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1 โครงการประชาคมเพือ่การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

40,000 10,967 29,033 27.41 

2 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรี
สากล 

13,500 
 

0 0 0 

3 โครงการป้องกันและแก่ไขปัญหายา
เสพติด 

78,000 0 0 0 

รวม 131,500 10,967 29,033 8.34 
   

   3.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่
ดำเนินการตาม
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

  1 โครงการสง่เสรมิการแข่งขันกีฬา 
(เข้าร่วมแข่งขันระดับต่างๆ) 

100,000 90,550 9,450 90.55 

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
ทรายขาวเกมส ์

160,000 160,000 0 100 

3 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 
ทรายขาวคัพ 

180,000 
 

176,850 3,150 98.25 

4 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

370,000 
 

348,960 21,040 94.31 

5 โครงการจัดงานวันกตัญญู 100,000 
 

120,000 โอนเพิ่ม 
20,000 

120.00 

6 โครงการสง่เสรมิประเพณีส่งหาบ
ส่งคอน 

15,000 0 0 0 

7 อุดหนุนโครงการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมโดยกระบวนการมีสวน
ร่วมในกิจกรรมงานประเพณีแห่
ผ้าข้ึนธาตุ 
 

2,500 2,500 0 100 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่
ดำเนินการตาม
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

8 อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต ของชมรม
ผู้สงูอายุตำบลทรายขาว 

100,000 0 0 0 

9 อุดหนุนโครงการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจัดกระบวนแหห่มรับ 
งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 

10,000 10,000 0 100 

รวม 1,037,500 908,860 52,600 87.60 
 
  
 



ส่วนท่ี 4 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
(เดือน  ตุลาคม – กันยายน  2562) 

 
๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564)  (เฉพาะปี 2562) 
 จากการติดตามและประเมลิผลแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาสามารถสรุปได้  ดังนี้ 
   ➢  โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน    87    โครงการ 
   ➢  สามารถดำเนินการได้     จำนวน    37    โครงการ    
   ➢  คิดเป็นร้อยละ  42.53 
 

สรุปตารางเปรยีบเทียบร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (เฉพาะปี  2562)   
กับผลการดำเนินงาน   

(เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562) 
 

   
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับท่ี การดำเนนิงาน 
จำนวน

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

๑ แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)  
เฉพาะปี  2562 
 

 
87 

 
30,776,000 

2 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 
 

45 4,481,853 

3 การดำเนินงานข้อบัญญัติ งบประมาณ 2562 
 

45 11,676,534 

4 การดำเนินงานเบกิจ่ายจรงิตามข้อบญัญัติ
งบประมาณ 2562 

37 8,917,218 
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2. ปัญหาข้อเสนอแนะ 
 2.1 ควรให้มีการจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มข้ึน 
ปัญหา คือ ค่าตอบแทนน้อยทำให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาปฏิบัติหน้าที่ลดจำนวนลง 
ข้อเสนอแนะ ควรทำการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560  
 2.2 โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี แต่ไม่ได้เบิกจ่าย 
ปัญหา คือ คณะกรรมการหมู่บ้านไม่มีระเบียบเบิกจ่ายเงินจึงไม่สามารดำเนินการสนับสนุนงบประมาณได้ 
ข้อเสนอแนะ ควรซักซ้อมความเข้าใจให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
 2.3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
ปัญหา คือ เจ้าของสุนัขหรือแมวบางสว่นไม่สะดวกในการนำสุนัขหรอืแมวไปฉีดวัคซีน ณ จุดบริการ หรือไม่อยากจะเสยี
ค่าธรรมเนียมในการฉีดวัคซีน และสุนัขที่ไม่มีเจ้าของจะได้รับการฉีดวัคซีนได้ไม่ทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อำนวยความสะดวกทำการฉีดวัคซีนถึงบ้านเจ้าของสุนัข
และแมว 
 2.4 เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิ้สซิเบิ้ล 
ปัญหา ซ่อมบ่อยมากเพราะบ่อน้ำบาดาลจะมีทรายปะปนอยู่ด้วยทำให้ใบพัดเสื่อม 
ข้อเสนอแนะ ตั้งงบประมาณค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิ้สซิเบิ้ลทุกปี 
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