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ส่วนที่ 1 บทนํา
-------

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่

เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถ่ินตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงเปน็การติดตามผลท่ีให้ความสําคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้กําหนดไว้หรือไม่
รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน

4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่
ทําให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ผู้บริหารระดับหัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล
ทรายขาว

บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นต้ังรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว ให้เกิดประโยชน์เพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดําเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว โดยการติดตามและ
ประเมินผลซ่ึงส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ดําเนินการไปแล้วว่า

สิ่งใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้

1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตําบล
ทรายขาว หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2)
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผ
ลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผ
ลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 13 (5)ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

คัดเลือก จํานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวคัดเลือก จํานวน 2

คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การ

บริหารส่วนตําบลทรายขาว คัดเลือก จํานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล

ทรายขาว ต้องดําเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เพื่อดําเนินการต่อไป

2. การกําหนดแนวทางและวธิีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล

ทรายขาว ได้กําหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ดังนี้

2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซ่ึงดูได้จากการกําหนดตัวช้ีวัด : KPI)
ถ้ากําหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนําผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนําผลที่ได้มา
กําหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากน้ันสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ข้ันตอนที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งส่ิงสําคัญที่ต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ข้ันต่ําตามที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีกําหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เป็นตน้ หรืออาจใช้การวิเคราะหแ์บบ Matrix การพรรณนาเปรยีบเทียบ การเขียน Flow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานใหผู้้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ทีก่ําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหน่ึง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในสว่นท่ี 2 และส่วนท่ี 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อํานาจในสํานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป
ซ่ึงอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว

3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มี

อํานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้ันตอนการรายงานผล

นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

ทรายขาว

คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถ่ิน

ธันวาคม

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ตําบลทรายขาว

สภา

ท้องถ่ิน
รายงานผล เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ตําบลทรายขาว

ขาว

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในตําบลทรายขาว

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ

ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน

เสนอ เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง
ไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ท่ัวไป อํานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนํา
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการ
สํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล

ทรายขาว กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลรอบ 12 เดือน
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ภายในเดือน ธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ท่ีได้กําหนดข้ึนมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ซ่ึง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
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กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตําบล และอาจ
รวมถึงอําเภอโคกโพธ์ิ และจังหวัดปัตตานี ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกนั

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล

ทรายขาว กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได้

2) การสํารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม
ความต้องการ ซ่ึงศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กําหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล

ทรายขาว กําหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทําการทดสอบและวัดผล

เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เคร่ืองมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศว
กรรมการทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-
formal interview) ซ่ึงใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน



หน้า 7

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

3.4 การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบลทรายขาว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้
เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องใช้เอกสาร ซ่ึงเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนิน

โครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หวัข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจดัทําแผนพัฒนาท้องถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงจะทําให้วธิีการปฏิบัติดําเนนิการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีทําให้แผนพัฒนาท้องถ่ินและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปจัจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตอ้งการ สภาพปญัหาตา่ง ๆ
ที่จะนําไปจดัทําเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทําให้ได้รบัความ
เชือ่ถือและการยอมรบัจากประชาชน ผู้มีสว่นได้เสยี หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลใหเ้ป็นปัจจบุันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสํานัก
/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมี
เหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถ
กําหนดมาตรการตา่ง ๆ สําหรับการปรับปรุงแก้ไขและปอ้งกันความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได้
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7. ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว แต่ละคน แต่ละสํานัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานตา่ง ๆ และประชาชนพงึพอใจเม่ือได้รบัการบรกิารประชาชนในเขตตําบลทรายขาว

�
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
----------------

2.1 ข้อมูลท่ัวไป
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัด

ปัตตานี
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30

กันยายน 2564
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
“ ชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว อาชีพเกษตรก้าวหน้า ชาวประชามีส่วนร่วมมีสิ่งสาธารณูปโภค และ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”
2.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 6 ด้าน
ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.2.3 เป้าประสงค์
(1) ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก
(2) สามารถระบายน้ําในหมู่บ้านได้ดี ป้องกันน้ําท่วมขังในชุมชน
(3) มีแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
(3) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง และมีโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆอย่างเหมาะสม
(4) เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
(5) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และนันทนาการ
(6) ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยท่ีดี ห่างไกลจากโรคระบาด
(7) ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนยากไร้ เด็ก สตรี ได้รับสวัสดิการอย่าง

เหมาะสมและเพียงพอ
(8) สามารถป้องกันภัยธรรมชาติและช่วยเหลือประชาชนทันท่วงที และปัญหายาเสพติด

ลดลง
(9) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตําบลทรายขาวอุดมสมบูรณ์
(10) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเท่ียว
(11) ประชาชนได้แสดงออกด้านกีฬาและพัฒนาไปในระดับอําเภอ จังหวัด หรือประเทศ
(12) ประชาชนมีแหล่งค้าขาย มีศักยภาพด้านอาชีพ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน
(13) ประชาชนมีการพัฒนาด้านการเกษตร พัฒนาผลผลิตท่ีมีคุณภาพสู่ตลาด
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(14) ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงานท้องถ่ิน
(15) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นที่ยอมรับของ

ประชาชน
2.2.4 ตัวช้ีวัด
(1) จํานวนโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
(2) จํานวนโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ํา ฝาย ทํานบหรือ

จัดสร้างแหล่งน้ํา
(3) จํานวนโครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ หรือก่อสร้าง/

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
(4) จํานวนโครงการเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา
(5) จํานวนโครงการเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ
(6) จํานวนโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ป้องกันโรคต่างๆในระดับ

หมู่บ้านหรือตําบล
(7) จํานวนโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติด

เตียง ผู้สูงอายุ คนยากไร้ เด็ก สตรี
(8) จํานวนโครงการป้องกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(9) จํานวนโครงการด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(10) จํานวนโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียว
(11) จํานวนโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา
(12) จํานวนโครงการด้านอาชีพ เศรษฐกิจ และสร้างรายได้
(13) จํานวนโครงการการพัฒนาด้านการเกษตร
(14) จํานวนโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
(15) จํานวนโครงการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2.5 ค่าเป้าหมาย
(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมไม่น้อยกว่า จํานวน 6 สายต่อปี
(2) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ํา ฝาย ทํานบหรือจัดสร้างแหล่งน้ําไม่

น้อยกว่าจํานวน 6 แห่งต่อปี
(3) ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ หรือก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 6 แห่งต่อปี
(4) จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 โครงการต่อปี
(5) จัดกิจกรรมโครงการเพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ

ไม่น้อยกว่า 10 โครงการต่อปี
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ป้องกันโรคต่างๆในระดับหมู่บ้าน

หรือตําบล ไม่น้อยกว่า 4 โครงการต่อปี
(7) จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง

ผู้สูงอายุ คนยากไร้ เด็ก สตรี ไม่น้อยกว่า 1 โครงการต่อปี
(8) จัดกิจกรรมป้องกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า 1

โครงการต่อปี
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(9) จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า
1 โครงการต่อปี

(10) จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ไม่น้อยกว่า 1 โครงการต่อปี
(11) จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา ไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี
(12) จัดกิจกรรมด้านอาชีพ เศรษฐกิจ และสร้างรายได้ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการต่อปี
(13) จัดกิจกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร ไม่น้อยกว่า 1 โครงการต่อปี
(14) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน ไม่น้อยกว่า 1 โครงการต่อปี
(15) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี
2.2.6 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
(2) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ํา ฝาย ทํานบหรือจัดสร้างแหล่งน้ํา
(3) ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ หรือก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา
(2) ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ป้องกันโรคต่างๆในระดับหมู่บ้านหรือตําบล
(2) ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คน

ยากไร้ เด็กสตรี
(3) ป้องกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(4) พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา
กลยุทธ์
(1) การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
(2) การพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
กลยุทธ์
(1) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จัดหาตลาด และประชาสัมพันธ์ของดีประจําตําบล
(2) ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรให้ตอบสนองตลาดระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีการมีส่วนร่วมของชุมชน
กลยุทธ์
(1)ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
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(2)ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

2.2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. ตําบลทรายขาวเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว มีระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีเพื่อ

รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
2. พัฒนาอาชีพทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ให้มีความเข้มแข็ง ตอบสนองต่อ

ความต้องการของชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
3. พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมให้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนประชาชนมีความม่ันคง

ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ให้ชุมชนร่วมคิดร่วมทํา โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประชาชน มีอาชีพและ

รายได้ท่ีเพียงพอต่อการดํารงชีวิต
5. ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
6. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
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ยุทธศาสตร์และแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองคลัง/
สํานักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง/
สํานักปลัด

2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ด้านบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานการศึกษา สํานักงานปลัด กองคลัง/กอง
ช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ 2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองคลัง/
สํานักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม 3.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

สํานักงานปลัด กองคลัง/กอง
ช่าง

3 การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

ด้านบริหารท่ัวไป 1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน สํานักงานปลัด กองคลัง/กอง
ช่าง

ด้านบริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานสาธารณสุข สํานักงานปลัด กองคลัง/กอง
ช่าง

ด้านบริการชุมชนและสังคม 3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ สํานักงานปลัด กองคลัง/กอง
ช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ 4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองคลัง/
สํานักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม 5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สํานักงานปลัด กองคลัง/กอง
ช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ 6.แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด กองคลัง/กอง
ช่าง

ด้านการดําเนินงานอ่ืนๆ 7.แผนงานงบกลาง สํานักงานปลัด กองคลัง/กอง
ช่าง

4 การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา

ด้านบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

สํานักงานปลัด กองคลัง/กอง
ช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ 2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองคลัง/
สํานักปลัด

5 การพัฒนาด้านการ
เศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้

ด้านการเศรษฐกิจ 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองคลัง/
สํานักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

สํานักงานปลัด กองคลัง/กอง
ช่าง

ด้านบริการชุมชนและสังคม 3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สํานักงานปลัด กองคลัง/กอง
ช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ 4.แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด กองคลัง/กอง
ช่าง

6 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีการมีส่วน
ร่วมของชุมชน

ด้านบริหารท่ัวไป 1.แผนงานการบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด กองคลัง/กอง
ช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ 2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองคลัง/
สํานักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม 3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สํานักงานปลัด กองคลัง/กอง
ช่าง
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2.3 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวได้กําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวมจํานวน 1,014 โครงการ งบประมาณ
583,851,992 บาทโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามตารางดังนี้

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

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 149 118,368,900 116 120,351,000 94 192,550,000 5 2,230,000 21 14,000,000 385 447,499,900

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

38 6,513,792 37 5,594,100 39 5,259,750 41 8,171,050 39 5,695,000 194 31,233,692

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อม

41 12,764,000 38 11,841,000 45 14,964,400 44 16,838,000 44 16,856,000 212 73,263,400

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเท่ียวและ
กีฬา

17 5,020,000 15 5,290,000 15 2,740,000 14 1,590,000 14 1,590,000 75 16,230,000

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริม
อาชีพและสร้างรายได้

16 3,630,000 16 1,310,000 15 950,000 14 910,000 14 910,000 75 7,710,000

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

15 865,000 15 1,610,000 14 1,630,000 14 1,730,000 15 2,080,000 73 7,915 ,000

รวมท้ังส้ิน 276 147,161,692 237 145,996,100 222 218,094,150 132 31,469,050 147 41,131,000 1,014 583,851,992
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2563 รวมจํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 1,800,000 บาทโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
ตารางดังนี้

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

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อม

0 0 0 0 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเท่ียวและ
กีฬา

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริม
อาชีพและสร้างรายได้

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

0 0 0 0 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 2 600,000 2 600,000 2 600,000 6 1,800,000
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2563 รวมจํานวน 62 โครงการ งบประมาณ 161,141,000 บาทโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามตารางดังนี้

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

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 0 0 0 0 7 48,592,000 34 98,499,000 3 850,000 44 147,941,000

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

0 0 0 0 2 300,000 3 400,000 3 400,000 8 1,100,000

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อม

0 0 0 0 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเท่ียวและ
กีฬา

0 0 0 0 3 7,900,000 0 0 0 0 3 7,900,000

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริม
อาชีพและสร้างรายได้

0 0 0 0 2 2,100,000 1 300,000 1 300,000 4 2,700,000

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 15 59,392,000 39 99,699,000 8 2,050,000 62 161,141,000
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2564 รวมจํานวน 37 โครงการ งบประมาณ 133,600,000 บาทโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามตารางดังนี้

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

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 0 0 0 0 0 0 9 47,800,000 27 85,500,000 36 133,300,000

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อม

0 0 0 0 0 0 0 0 1 300,000 1 300,000

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเท่ียวและ
กีฬา

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริม
อาชีพและสร้างรายได้

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 0 0 9 47,800,000 28 85,800,000 37 133,600,000
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ทุกฉบับรวมเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 และครั้งที่ 3 รวมจํานวน 1,119 โครงการ งบประมาณ 880,392,992 บาทโดยแยก
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามตารางดังนี้

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

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 149 118,368,900 116 120,351,000 101 241,142,000 48 148,529,000 51 100,350,000 465 595,440,900

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

38 6,513,792 37 5,594,100 41 5,559,750 44 8,571,000 42 6,095,000 202 32,333,642

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อม

41 12,764,000 38 11,841,000 47 15,764,400 46 17,638,000 47 17,956,000 217 75,663,400

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเท่ียวและ
กีฬา

17 5,020,000 15 5,290,000 18 10,640,000 14 1,590,000 14 1,590,000 78 24,130,000

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริม
อาชีพและสร้างรายได้

16 3,630,000 16 1,310,000 17 3,050,000 15 1,210,000 15 1,210,000 79 10,410,000

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

15 865,000 15 1,610,000 15 1,930,000 15 2,030,000 16 2,380,000 76 8,815,000

รวมท้ังส้ิน 276 147,161,692 237 145,996,100 239 278,086,150 182 219,568,050 185 129,581,000 1,119 880,392,992
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2.4 โครงการท่ีได้รับการอนุมติังบประมาณ ในปี 2564
2.4.1 โครงการงบข้อบัญญัติท่ีดําเนินการ ในปี 2564
ท่ี ช่ือโครงการ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ แหลง่ท่ีมา งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายลําหยัง หมู่ที่ 6
กองช่าง
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

60,000

2 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าอิฐบล็อก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

กองช่าง
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

20,000

3 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าอิฐบล็อก และคู
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

กองช่าง
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

66,000

4 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าอิฐบล็อก สาย
ข้างบ้านนายดลลาเต๊ะ หมัด หมู่ที่ 4

กองช่าง
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

40,000

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สวนโกดัง-กลางทุ่ง หมู่ที่ 1

กองช่าง
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

304,000

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งแกนแตก หมู่ที่ 6

กองช่าง
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

257,000

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสวนเคียน หมู่ที่ 3

กองช่าง
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

365,000

8 โครงการก่อสร้างฝาคูระบายนํ้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

กองช่าง
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

7,000

9 โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านจอม
แหลม หมู่ที่ 2

กองช่าง
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

370,000

10 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายกลางบ้าน หมู่ที่ 5

กองช่าง
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

755,000

11 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบไฟฟ้า หมู่
ท่ี 1 บ้านใหญ่

กองช่าง
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

466,000

12 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว

กองช่าง
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

465,000

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านใต้-กุโบร์บ้าน
ใต้ หมู่ที่ 1(เงินอุดหนุนส่วนราชการ)

กองช่าง
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

250,000

รวม 13 โครงการ 3,425,000

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ท่ี ช่ือโครงการ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ แหลง่ท่ีมา งบประมาณ
14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

599,750

15 โครงการมุ่งสู่ฝันเพ่ือวันสําเร็จ สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

40,000

16 โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลก
กว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
ทรายขาว

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

30,000
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ท่ี ช่ือโครงการ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ แหลง่ท่ีมา งบประมาณ
17 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สํานักปลัด

อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

80,000

18 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
สถานศึกษา

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

546,117

19 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ในสังกัด สพฐ.

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

840,000

20 โครงการประเพณีกวน
อาซูรอตําบลทรายขาว

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

50,000

21 โครงการประเพณีละ
ศีลอดในเดือนรอมฎอน

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

60,000

22 โครงการประเพณีลากพระข้ึนเขาและสรงนํ้า
พระครูศรีรัตนากร(พ่อทวดสีแก้ว)

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

80,000

23 โครงการส่งเสริมจริยธรรมหรือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้นําศาสนา,ผู้นําชุมชน และ
กลุ่มต่างๆในชุมชน

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

70,000

24 โครงการสรงนํ้าพระพุทธรูป บูรพาจารย์วัด
ทรายขาว และรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุตําบล
ทรายขาว

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

50,000

25 โครงการส่งเสริมประเพณีทางพุทธศาสนา
เน่ืองในวันเข้าพรรษา

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

15,000

26 โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง
ตําบลทรายขาว

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

20,000

27 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ินและจัด
กิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตําบล
ทรายขาว

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

15,000

28 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธ
ศาสนาหรือกิจกรรมปฏิบัติธรรมทางพุทธ
ศาสนา

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

20,000

29 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

30,000

30 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ตามหลักคํา
สอนของศาสนาอิสลาม

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

30,000

31 โครงการจัดงานประเพณีชักพระและงาน
มหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานี

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

70,000

รวม 18 โครงการ 2,645,867
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
ท่ี ช่ือโครงการ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ แหลง่ท่ีมา งบประมาณ
32 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ

การป้องกันภัย/ภัยพิบัติทางธรรมชาติให้กับ
ผู้นําชุมชนตําบลทรายขาว/อาสาสมัครป้องกัน
ภัยพลเรือน

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

30,000



หน้า 21

ท่ี ช่ือโครงการ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ แหลง่ท่ีมา งบประมาณ
33 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สํานักปลัด

อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

20,000

34 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

12,000

35 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติ หรือหลักสูตรทบทวน

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

100,000

36 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ติดต่อ เช่นโรคไข้เลือดออกฯ

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

30,000

37 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

30,000

38 โครงการพระราชดําริฯด้านสาธารณสุข สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

120,000

39 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

21,000

40 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เด็ก หรือผู้ด้อยโอกาส

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

30,000

41 โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเยี่ยมบ้าน/
ดูแลและส่งเสริมคนยากไร้/ผู้ด้อย
โอกาส

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

35,000

42 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

20,000

43 โครงการสานฝันวัยใส ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนน่าอยู่

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

15,000

44 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

25,000

45 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าเฉลิมพระ
เกียรติ หรือกิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์ป่า
และสิ่งแวดล้อม

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

15,000

46 โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น
เนื่ องมาจากพระราชดํา ริฯ สมเด็จพระ
ก นิษฐาธิ ร าช เจ้ า กรมสมเ ด็จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

50,000

47 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

8,319,600

48 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพคนพิการ

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

2,233,200
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ท่ี ช่ือโครงการ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ แหลง่ท่ีมา งบประมาณ
49 โครงการสนับสนุนการ

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์
สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

24,000

50 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับระดับ
ตําบลทรายขาว(สปสช.)

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

100,000

รวม 19 โครงการ 11,229,800

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา
ท่ี ช่ือโครงการ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ แหลง่ท่ีมา งบประมาณ
51 โครงการจัดแข่งขันกีฬา ตําบลทรายขาวต้าน

ยาเสพติด
สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

200,000

52 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอ่ืน

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

20,000

53 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาหรือสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาทุกประเภท หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1-6

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

30,000

54 โครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดกิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียวหรือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ภายในตําบลทรายขาว

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

30,000

รวม 4 โครงการ 280,000

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้
ท่ี ช่ือโครงการ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ แหลง่ท่ีมา งบประมาณ
55 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

อาชีพ กลุ่มสตรี หรือกลุ่มต่างๆในตําบล
ทรายขาว

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

80,000

56 โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/นักศึกษา
ทํางานช่วงปิดภาคเรียน

สํานักงานปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

30,000

รวม 2 โครงการ 110,000.00

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท่ี ช่ือโครงการ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ แหลง่ท่ีมา งบประมาณ
57 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน
กองคลัง
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

100,000

58 โครงการจัดการเลือกตั้ง/กรณีครบวาระ/
เลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

500,000

59 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรากูร

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

30,000

60 โครงการจัดกิจกรรม เน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

20,000



หน้า 23

ท่ี ช่ือโครงการ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ แหลง่ท่ีมา งบประมาณ
61 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.เพ่ิม

ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีตําบลทรายขาว

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

250,000

62 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล หรือจัดบริการ
เคล่ือนท่ีของอบต.

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

20,000

63 โครงการ อปท.ร่วมใจบํารุงรักษาแหล่งนํ้า
ศักด์ิสิทธ์ิฯในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

ขอ้บญัญัติ
อบต.ทรายขาว

80,000

รวม 7 โครงการ 1,000,000

รวมท้ังหมด 63 โครงการ 18,690,667

2.4.2 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีดําเนนิการ ในปี 2564
ท่ี ช่ือโครงการ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ แหลง่ท่ีมา งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต หมู่ที่ 1 สายหน้าโรงเรียน
บ้านควนลังงา

กองช่าง
อบต.ทรายขาว

เงินอดุหนุน
เฉพาะกิจ

5,982,000

2 โครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 6 ลําอาน

กองช่าง
อบต.ทรายขาว

เงินอดุหนุน
เฉพาะกิจ

2,225,000

3 โครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่

กองช่าง
อบต.ทรายขาว

เงินอดุหนุน
เฉพาะกิจ

1,741,141

รวมท้ังหมด 3 โครงการ 9,948,141

2.4.3 โครงการตามข้อบัญญัติท่ีไมไ่ด้ดําเนนิการ ในปี 2564
ท่ี ช่ือโครงการ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว

กองช่าง
อบต.ทรายขาว

465,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากงบประมาณมี
จํานวนจํากดั

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2 โครงการมุ่งสู่ฝันเพ่ือวันสําเร็จ สํานักปลัด

อบต.ทรายขาว
40,000 ไม่สามารถดําเนินการได้

เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

3 โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลก
กว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
ทรายขาว

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

30,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน
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ท่ี ช่ือโครงการ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ
4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สํานักปลัด

อบต.ทรายขาว
80,000 ไม่สามารถดําเนินการได้

เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

5 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีกวน
อาซูรอ

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

50,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

6 โครงการส่งเสริมจริยธรรมหรือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้นําทางศาสนา,ผู้นํา
ชุมชน และกลุ่มต่างๆในชุมชน

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

70,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

7 โครงการสรงน้ําพระพุทธรูป บูรพาจารย์
วัดทรายขาว และรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ
ตําบลทรายขาว

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

50,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

8 โครงการส่งเสริมประเพณีทางพุทธ
ศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

15,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

9 โครงการสืบสานงานประเพณีลอย
กระทงตําบลทรายขาว

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

20,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

10 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ินและ
จัดกิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ตําบลทรายขาว

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

15,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

11 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทาง
พุทธศาสนา

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

20,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เนือ่งจากการแพรร่ะบาด
ของเชือ้ไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จึงได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

12 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาค
ฤดูร้อน

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

30,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เนือ่งจากการแพรร่ะบาด
ของเชือ้ไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จึงได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน



หน้า 25

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
ท่ี ช่ือโครงการ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ
13 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับการป้องกันภัย/ภัยพิบัติ/และ
การดําเนินการศูนย์ อปพร.ของอบต.
ทรายขาว

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

30,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จึงได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอืน่แทน

14 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนอําเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

12,000 ไม่ได้มีการขอรับเงิน
อุดหนุนจึงได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอืน่แทน

15 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิต
อาสาภัยพิบัติ หรือหลักสูตรทบทวน

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

100,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จึงได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอืน่แทน

16 โครงการพระราชดําริฯด้านสาธารณสุข สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

120,000 ไม่ได้มีการขอรับเงิน
อุดหนุนจึงได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอืน่แทน

17 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตร
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

21,000 ได้ใช้งบประมาณของอบต.
ตามโครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า
ไปแล้ว

18 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เด็ก หรือ
ผู้ด้อยโอกาส

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

30,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จึงได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอืน่แทน

19 โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเยี่ยม
บ้าน/ดูแลและส่งเสริมคนยากไร้/ผู้ด้อย
โอกาส

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

35,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จึงได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอืน่แทน

20 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

20,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จึงได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอืน่แทน
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ท่ี ช่ือโครงการ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ
21 โครงการสานฝันวัยใส ครอบครัวอบอุ่น

ชุมชนน่าอยู่

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

15,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จึงได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอืน่แทน

22 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ
โครงการอบต.น่าอยู่และรักษ์
สิ่งแวดล้อม

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

25,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จึงได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอืน่แทน

23 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าเฉลิมพระ
เกียรติ หรือกิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์ป่า
และส่ิงแวดล้อม

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

15,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จึงได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอืน่แทน

24 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนือง
มาจากพระราชดําริฯ(สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

50,000 ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จึงได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอืน่แทน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา
ท่ี ช่ือโครงการ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ
25 โครงการจัดแข่งขันกีฬา ตําบลทรายขาว

ต้านยาเสพติด

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

200,000 ไมส่ามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

26 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานอ่ืน

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

20,000 ไมส่ามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

27 โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬาหรือสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาทุกประเภท หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1-6

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

30,000 ไมส่ามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

28 โครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดกิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียวหรือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ภายในตําบลทรายขาว

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

30,000 ไมส่ามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้
29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี หรือกลุ่มต่างๆใน
ตําบลทรายขาว

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

80,000 ไมส่ามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

30 โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/นักศึกษา
ทํางานช่วงปิดภาคเรียน

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

30,000 ไมส่ามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน
31 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

500,000 ไมส่ามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากจําเป็นต้อง
โอนงบประมาณเพ่ือ
จ้างเหมาบรกิารจัดเก็บ
ข้อมลูภาษี

32 โครงการจัดการเลือกตั้ง/กรณีครบวาระ
เลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก
สภาท้องถ่ิน

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

500,000 ไมส่ามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากยังไมไ่ด้มีการ
ประกาศให้มีการเลือกต้ัง

33 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรากูร

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

30,000 ไมส่ามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

34 โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุ
ทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

20,000 ไมส่ามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

35 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.
เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน หรือตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่ตําบล
ทรายขาว

สํานักปลัด
อบต.ทรายขาว

250,000 ไมส่ามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

36 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล หรือจัดบริการ
เคลื่อนท่ีของอบต.

สํานักงานปลัด
อบต.ทรายขาว

20,000 ไมส่ามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน

37 โครงการ อปท.ร่วมใจบํารุงรักษาแหล่ง
น้ําศักดิ์สิทธิ์ฯในการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

สํานักงานปลัด
อบต.ทรายขาว

80,000 ไมส่ามารถดําเนินการได้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)จงึได้
โอนงบประมาณไปใช้
ในรายการอ่ืนแทน
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2.5 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2564
รายงานประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564 ตามจํานวนโครงการท่ีได้ดําเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เฉพาะปี พ.
ศ.2564 รวมกับโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ตามตารางดังนีี้

ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการเสร็จ

จํานวนโครงการท่ีอยู่
ระหว่างการดําเนินการ

จํานวนโครงการท่ียัง
ไม่ได้ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ท่ีมีการยกเลิก

จํานวนโครงการ
ท่ีมีการเพ่ิมเติม

จํานวนโครงการท้ังหมด

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

12 6.59 - - 36 19.78 - - - - 48 26.37

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7 3.85 - - 37 20.33 - - - - 44 24.18

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

7 3.85 - - 39 21.42 - - - - 46 25.27

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเท่ียวและ
กีฬา

0 0.00 - - 14 7.70 - - - - 14 7.70

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้

0 0.00 - - 15 8.24 - - - - 15 8.24

6 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

0 0.00 - - 15 8.24 - - - - 15 8.24

รวมท้ังสิ้น 26 14.29 - - 156 85.71 - - - - 182 100.00
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2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 2564 โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามตารางดังนีี้

ยุทธศาสตร์
งบปกติ เงินสะสม รวมงบประมาณท้ังหมด

จํานวน(บาท) ร้อยละ จํานวน(บาท) ร้อยละ จํานวน(บาท) ร้อยละ

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
4,197,214.00 28.44 0.00 0.00 4,197,214.00 28.44

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1,869,963.68 12.67 0.00 0.00 1,869,963.68 12.67

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
8,692,206.00 58.89 0.00 0.00 8,692,206.00 58.89

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเท่ียวและกีฬา
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมท้ังส้ิน
14,759,383.68 100.00 0.00 0.00 14,759,383.68 100.00
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2.7 ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
ลําดับ โครงการพัฒนา จํานวนเงิน

ท่ีดําเนนิการจริง
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลตามตัวชี้วัด

(KPI)
หมายเหตุ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านจอมแหลม 1,741,141 3 มี.ค.64-2 พ.ค.64 จํานวนระบบประปา

จํานวน 1 แห่ง
ก่อสร้างได้ระบบ
ประปา จํานวน 1
แห่ง

งบข้อบัญญัติ

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนเคียน
หมู่ที่ 3

365,000 19 ก.พ.64-20 พ.
ค.64

จํานวนความยาวของ
ถนนก่อสร้างได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของ
เป้าหมาย

สร้างได้ 126 เมตร
ตั้งไว้ 126 เมตร
คิดเป็นร้อยละ
100

งบข้อบัญญัติ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกดัง-กลางทุ่ง
หมู่ที่ 1

304,000 19 ก.พ.64-20 พ.
ค.64

จํานวนความยาวของ
ถนนก่อสร้างได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของ
เป้าหมาย

สร้างได้ 120 เมตร
ตั้งไว้ 300 เมตร
คิดเป็นร้อยละ 40

งบข้อบัญญัติ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งแกนแตก
หมู่ที่ 6

257,000 19 ก.พ.64-20 พ.
ค.64

จํานวนความยาวของ
ถนนก่อสร้างได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของ
เป้าหมาย

สร้างได้ 113 เมตร
ตั้งไว้ 113 เมตร
คิดเป็นร้อยละ
100

งบข้อบัญญัติ

5 โครงการก่อสร้างฝาคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายใน หมู่ที่ 4

7,000 25 พ.ค.64-9 มิ.ย.64 จํานวนความยาวของฝา
คูระบายนํ้าก่อสร้างได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของเป้าหมาย

สร้างได้ 13 เมตร
ตั้งไว้ 50 เมตร คิด
เป็นร้อยละ 26

งบข้อบัญญัติ

6 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 5

755,000 21 เม.ย.64-20 มิ.
ย.64

จานวนความยาวของ
การเสริมผิวจราจรได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50
ของเป้าหมาย

สร้างได้ 590 เมตร
ตั้งไว้ 590 เมตร
คิดเป็นร้อยละ
100

งบข้อบัญญัติ
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ลําดับ โครงการพัฒนา จํานวนเงิน
ท่ีดําเนนิการจริง

ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลตามตัวชี้วัด
(KPI)

หมายเหตุ

7 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บ้านลําหยัง

60,000 26 พ.ค.64-24 ก.
ค.64

จํานวนความยาวของคู
ระบายนํ้าก่อสร้างได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50
ของเป้าหมาย

สร้างได้ 40 เมตร
ตั้งไว้ 40 เมตร คิด
เป็นร้อยละ 100

งบข้อบัญญัติ

8 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก สายภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4

20,000 26 พ.ค.64-9 ก.ค.64 จํานวนความยาวของคู
ระบายนํ้าก่อสร้างได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50
ของเป้าหมาย

สร้างได้ 27 เมตร
ตั้งไว้ 27 เมตร คิด
เป็นร้อยละ 100

งบข้อบัญญัติ

9 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก สายข้างบ้าน
นายดลลาเต๊ะ หมัด หมู่ที่ 4

40,000 26 พ.ค.64-9 ก.ค.64 จํานวนความยาวของคู
ระบายนํ้าอิฐบล็อก
ก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของ
เป้าหมาย

สร้างได้ 100 เมตร
ตั้งไว้ 65 เมตร คิด
เป็นร้อยละ 65

งบข้อบัญญัติ

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านใต-้กุโบร์บ้านใต้ หมู่ที่ 1 116,072.53 30 กรกฎาคม 2564 จํานวนขยายเขตไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า จานวน 1
สาย

ขยายเขตไฟฟ้าไม่
น้อยกว่า จานวน 1
สาย

งบข้อบัญญัติ

11 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก และคูระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายภายใน หมู่ที่ 4

66,000 28 พ.ค.64-11 ก.
ค.64

จํานวนความยาวของคู
ระบายนํ้าก่อสร้างได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50
ของเป้าหมาย

สร้างได้ 55 เมตร
ตั้งไว้ 55 เมตร คิด
เป็นร้อยละ 100

งบข้อบัญญัติ

12 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ 466,000 20 ส.ค.64-19 ต.
ค.64

จํานวนบ่อบาดาลพร้อม
ระบบไฟฟ้า จานวน 1
แห่ง

บ่อบาดาลพร้อม
ระบบไฟฟ้า จานวน
1 แห่ง

งบข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 12 โครงการ 4,197,214
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลําดับ โครงการพัฒนา จํานวนเงิน

ท่ีดําเนนิการจริง
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลตามตัวชี้วัด

(KPI)
หมายเหตุ

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

307,540 1 ต.ค.2563-30 ก.
ย.2564

จํานวนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทรายขาวและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กควน
ลังงา

งบข้อบัญญัติ/
อุดหนุนท่ัวไป
โดย
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

14 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สถานศึกษา 559,933.68 1 ต.ค.2563-30 ก.
ย.2564

จํานวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 200 คนต่อปี

จํานวน
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 285
คน

งบข้อบัญญัติ/
อุดหนุนท่ัวไป
โดย
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

15 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. 806,000 1 ต.ค.2563-30 ก.
ย.2564

จํานวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 200 คนต่อปี

จํานวน
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 210
คน

งบข้อบัญญัติ/
อุดหนุนท่ัวไป
โดย
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

16 โครงการอบรมตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม 29,950 5-6 พ.ย.63 จํานวนกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
50 คนต่อปี

จํานวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 101
คน

งบข้อบัญญัติ

17 โครงการประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอน 69,950 เม.ย- พ.ค.64 จํานวนมัสยิดและบาลา
เซาะได้จัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 6 แห่ง

จํานวนมัสยิดและบา
ลาเซาะได้จัด
กิจกรรม 6 แห่ง

งบข้อบัญญัติ

18 โครงการประเพณีชักพระและงานมหกรรมวัฒนธรรมของดี
จังหวัดปัตตานี

61,000 28 ก.ย.-9 ต.ค
2563

จํานวนกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
100 คนต่อปี

จํานวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 200
คน

งบข้อบัญญัติ

19 โครงการลากพระขึ้นเขาและสรงน้ําพระครูศรีรัตนากร(พ่อทวด
ศรีแก้ว)

34,450 29 มีนาคม 64 จํานวนกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
100 คนต่อปี

จํานวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 150
คน

งบข้อบัญญัติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม 7 โครงการ 1,869,963.68

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
ลําดับ โครงการพัฒนา จํานวนเงิน

ท่ีดําเนนิการจริง
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลตามตัวชี้วัด

(KPI)
หมายเหตุ

20 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ 7,108,800 ต.ค.63-ก.ย.64 ผู้สูงอายุท่ีลงทะเบียน
ตามเกณฑ์ท่ีระเบียบ
กําหนด จํานวน 100
เปอร์เซ็นต์

กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
เบี้ยยังชีพครบถ้วน
ร้อยละ 100

งบข้อบัญญัติ/
อุดหนุนท่ัวไป
โดย
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

21 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพคนพิการ

1,384,800 ต.ค.63-ก.ย.64 ผู้พิการและทุพพลภาพที่
ระเบียบกําหนด จํานวน
100 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
เบี้ยยังชีพครบถ้วน
ร้อยละ 100

งบข้อบัญญัติ/
อุดหนุนท่ัวไป
โดย
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

22 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ผู้ป่วยเอดส์ท่ีลงทะเบียน
ตามเกณฑ์ท่ีระเบียบ
กําหนด จํานวน 100
เปอร์เซ็นต์

กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
เบี้ยยังชีพครบถ้วน
ร้อยละ 100

งบข้อบัญญัติ/
อุดหนุนท่ัวไป
โดย
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

23 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทรายขาว
(สปสช)

100,000 ต.ค.63-ก.ย.64 จํานวนการจัดกิจกรรม
โครงการอย่างน้อย 1
คร้ังต่อปี

ได้จัดกิจกรรม
จํานวน 3 คร้ัง ในปี
2564

งบข้อบัญญัติ

24 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 43,300 29 ธ.ค.-7 ม.ค.
64/10-16 เม.
ย.2564

จํานวนการจัดกิจกรรม
อย่างน้อยจํานวน 1 คร้ัง
ต่อปี

ได้จัดกิจกรรม
จํานวน 2 คร้ัง ในปี
2564

งบข้อบัญญัติ

25 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 20,450 มี.ค.-ก.ย.64 จํานวนการจัดกิจกรรม
อย่างน้อยจํานวน 1 คร้ัง
ต่อปี

ได้จัดกิจกรรม
จํานวน 1 คร้ัง ในปี
2564

งบข้อบัญญัติ
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ลําดับ โครงการพัฒนา จํานวนเงิน
ท่ีดําเนนิการจริง

ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลตามตัวชี้วัด
(KPI)

หมายเหตุ

26 โครงการป้องกันการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019
(โควิด-19)

21,656 ก.พ.64 จํานวนการจัดกิจกรรม
อย่างน้อยจํานวน 1 คร้ัง
ต่อปี

ได้จัดกิจกรรม
จํานวน 1 คร้ัง ในปี
2564

งบข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 7 โครงการ 8,692,206
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและกีฬา

- - - - - - -
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 0 โครงการ -

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
- - - - - - -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 0 โครงการ -
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการมี
ส่วนร่วม

- - - - - - -
ยุทธศาสตร์ที่ 6 รวม 0 โครงการ -
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2.8 ผลการดําเนินงานจัดซ้ือ จัดหา ครุภณัฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่ 1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมายท่ี
ดําเนินการจริง
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง

ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

1 งานบริหารงาน
ท่ัวไป

งบลงทุน ครุภัณฑ์
สํานักงาน

ถังต้มน้ําร้อน
จํานวน 1 ถัง

14,800 ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ สํานักปลัด

2 งานบริหารงาน
ท่ัวไป

งบลงทุน ครุภัณฑ์
สํานักงาน

เก้าอ้ีสํานักงาน
จํานวน 5 ตัว

16,500 ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ สํานักปลัด

3 งานบริหารงาน
ท่ัวไป

งบลงทุน ครุภัณฑ์
สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง

28,600 ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ สํานักปลัด

4 งานบริหารงาน
ท่ัวไป

งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จํานวน 2 เครื่อง

34,000 ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ สํานักปลัด

5 งานบริหารงาน
ท่ัวไป

งบลงทุน ครุภัณฑ์
สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง

32,400 ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ สํานักปลัด

6 งานบริหารงาน
ท่ัวไป

งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟฟ้า
จํานวน 1 เครื่อง

2,500 ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ สํานักปลัด

7 งานบริหารงาน
ท่ัวไป

งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟฟ้า
จํานวน 1 เครื่อง

2,500 ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ สํานักปลัด

8 งานบริหารงาน
คลัง

งบลงทุน ครุภัณฑ์
สํานักงาน

เก้าอ้ีสํานักงาน
จํานวน 6 ตัว

19,800 ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ กองคลัง

9 งานบริหารงาน
คลัง

งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จํานวน 2 เครื่อง

34,000 ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ กองคลัง
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ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมายท่ี
ดําเนินการจริง
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง

ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

10 งานบริหารงาน
คลัง

งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟฟ้า
จํานวน 2 เครื่อง

5,000 ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ กองคลัง

11 งานบริหารงาน
ท่ั ว ไ ป เ ก่ี ย ว กั บ
เคหะและชุมชน

งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จํานวน 1 เครื่อง

22,000 ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ กองช่าง

รวม 212,100
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ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

1 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 1 สายหน้าโรงเรียน
บ้านควนลังงา

/ - - 5,982,000 5,982,000

2 โครงการสร้างระบบประปา
หมู่บ้านขนาดใหญ่ ถังแชม
เปญ หมู่ที่ 6 ลําอาน

/ - - 2,225,000 2,225,000

3 โครงการสร้างระบบประปา
หมู่บ้านขนาดใหญ่ ถังแชม
เปญ หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่

/ - - 1,741,141 1,741,141

รวม 9,948,141 9,948,141

ส่วนที่ 4 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และอุปสรรคในการดําเนินงาน
1.ควรดําเนินการจํากัดยุงลายในพ้ืนท่ีน้ําขัง และดําเนินการเก่ียวกับธนาคารน้ําใต้ดิน เพ่ือป้องกันโรคติดต่อและ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ํา
2.ควรดําเนินการปรับปรุงฝายทุ่งแซะ เพื่อป้องกันความเสียหายจากตลิ่งพัง และปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
3.ควรจัดประชุมทั้งฝ่ายท้องท่ี ท้องถิ่น สํานักงานที่ดิน สํานักงานชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหา
แนวทางในการดําเนินการปรับปรุงฝายทุ่งแซะ
4.ควรดําเนินการขุดลอกคูคลองก่อนฤดูฝน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงเดือนมีนาคม และทําหมันสุนัข
เพื่อลดจํานวนสุนัขจรจัด สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
5.ควรจัดระบบทางน้ําให้ไหลไปตามคูคลองขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันน้ําท่วมขังในชุมชน
ส่วนที่ 5 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจําปีงบประมาณ 2564
1.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 จํานวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29
เทียบกับปี พ.ศ.2563 ร้อยละ 15.90 จึงสรุปได้ว่าโครงการท่ีดําเนินการตามแผนทําได้ในระดับน้อยมาก เม่ือ
เทียบกับจํานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2564 จํานวน 182 โครงการ แสดงให้เห็นว่าความ
ต้องการในแผนพัฒนากับความสามารถในการดําเนินงานของหน่วยงาน ไม่สอดคล้องกัน จึงต้องมีการจัดลําดับ
ความสําคัญและคํานึงถึงสถานการณ์คลังของท้องถ่ิน โดยอาจชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณ
2.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีการเบิกจ่ายร้อยละ
58.89 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการจ่ายเบี้ยยงชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ รองลงมาคือยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการเบิกจ่ายร้อยละ 28.44 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างถนน คูระบายน้ํา
ประปา เสริมผิวจราจร ขยายเขตไฟฟ้า ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีการ
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เบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด หากไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานยังต้องมีการพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.สังคมภาพรวมในตําบลทรายขาว เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีมีผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลามท่ี
ใกล้เคียงกัน จึงถือได้ว่าควรมีให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าว เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข และส่งเสริมการท่องเท่ียว เพิ่มรายได้ให้ชุมชน เพราะมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญหลายแห่งในตําบลทรายขาว
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ส่วนที่ 5 การวัดคุณภาพแผนพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังกล่าว จึงได้ดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดย
สรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินปี
ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20.0 18.8

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15.0 13.3

๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 61.3
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (9.5)
๓.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (9.5)
๓.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10)
3.4 วิสัยทัศน์ (5) (4.3)
3.5 กลยุทธ์ (5) (4.5)
๓.6 เป้าประสงค์แต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.5)
๓.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (4.5)
๓.8 แผนงาน (5) (5)
๓.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5)
๓.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (4.5)

รวม ๑๐๐ 93.4
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2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 8.8
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 8.3
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 8.0
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 9.3
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 53.5

๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) (๕.0)
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕.0)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณ

ได้ถูกต้อง
(๕) (4.5)

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (๕) (4.5)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๕) (4.5)

๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (๕) (4.0)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (๕.0)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง

ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
(๕) (4.0)

๕.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (4.0)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ (๕) (3.0)
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ คาด

ว่าจะได้รับ
(๕) (๕.0)

๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕.0)
รวม ๑๐๐ 87.9
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3.แนวทางการให้คะแนนเบื้องต้นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 20 18
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ (๓) (๓)
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง (2) (2)
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม (๒) (๒)
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับบริการพื้นฐาน (๒) (๒)
1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ (๒) (๒)
1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
1.8 ข้อมูลการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
หรือการใช้
1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมท้องถ่ิน

(๒)
(๒)
(๒)

(3)

(๒)
(๒)
(0)

(3)

๒ . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี
2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน
2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้
2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม
2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการใช้
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตท้องถ่ิน SWOT

2.7 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
2.8 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในเชิง
พื้นท่ี
2.9 ผลท่ีได้รับจากการดําเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ดําเนินงาน

(15)
(2)

(1)

(2)
(2)
(2)
(2)

(2)

(1)

(1)

(10)
(2)

(0)

(2)
(2)
(2)
(2)

(0)

(0)

(0)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน

เต็ม
คะแนน
ท่ีได้

3.ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และThailand 4.0

๖5

(10)
๖0

(10)

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและ
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และThailand 4.0

(10) (10)

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand
4.0

(10) (10)

๓.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้อง ถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุ ถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น

(5) (5)

๓.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทําตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะนําไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

(5) (5)

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์

เ ป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น

(5) (5)

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์

ความมุ่งม่ันอันแนวแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพ
พื้นท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์

(5) (0)

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่ อ งใดเ ร่ืองห น่ึงหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาส่ีปี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว

(5) (5)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน

เต็ม
คะแนน
ท่ีได้

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(5) (5)

3.10 ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือโครงการที่เป็นชุด
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้นเพื่อนําไปสู่
การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
อย่างถูกต้องและครบถ้วน

(5) (5)

รวม 100 88

4.แนวทางการให้คะแนนเบื้องต้นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาส่ีปี ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม
คะแนน
ท่ีได้

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ปัจจัยและสถานการณ์
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม ,ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๑๐ ๑๐

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ

1)การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้วัดผลเชิงปริมาณ
เช่นการวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จํานวนท่ีดําเนินกิจกรรมจริง
ตามท่ีกําหนดได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนท่ีไม่สามารถดําเนินการได้มี
จํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพของการ
พัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ โครงการท่ีดําเนินการในเชิง
ปริมาณ

๑๐ ๑๐
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๓. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆท่ีดําเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นอํานาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ

๑๐ 10

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1)วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจนนําไปสู่
โครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้หลัก SWOT หรือหลักการบูรณาการ
(Integration)กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน
2)วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดข้ึนจากด้านต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ํา)

๑๐ 10

๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 53
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กําหนดไว้ ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต

(๕) (๕)

๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน โครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง

(๕) (๕)

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจํานวนได้ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีดําเนินงาน และระยะเวลางานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มต้นในช่วงใดและจบลงเมื่อไร ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

(๕) (๕)
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๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โครงการสอดคล้องกับ 1)ความม่ันคง 2)การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 3)การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4)การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5)การสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6)การปรับสมดุลและ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยังยืน

(๕) (๕)

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย 1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 5) ยึด
หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา 1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้ที่สูงข้ึน
2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 4)
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6)
การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ

(๕) (๕)

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand
4.0

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ทําน้อยได้มาก
เช่น1.เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
2.เปลี่ยนจาการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3.
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา และต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่นด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(๕) (1)

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีกําหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการท่ีเชื่อมต่อหรือเดนทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้
กําหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน

(๕) (๕)
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๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง ม่ัง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ

เป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะ
ท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง ม่ังค่ัง ยังยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)(LESP)

(๕) (๕)

๕.9งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ ใน
การจัดทําโครงการ ได้แก่ 1.ความประหยัด 2.ความมีประสิทธิภาพ
3.ความมีประสิทธิผล 4.ความยุติธรรม 5.ความโปร่งใส

(๕) (4)

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีงบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น
มีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

(๕) (3)

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตั ว ชี้ วั ด (KPI) แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ

การกําหนดตัวชี้วัดผลงาน KPI ท่ีสามารถวัดได้ ใช้บอกประสิทธิผล
ใช้บอกประสิทธิภาพ ได้ เช่น การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนด
ร้อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดสิ่งท่ีได้รับ
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

(๕) (๕)

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ไ ด้ รั บ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
โครงการ

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึน
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง 1.มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ
2.วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ 3.ระบุส่ิงท่ีต้องการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ 4.เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความจริง 5. ส่งผลต่อการ
บ่งบอกของเวลาได้

(๕) (๕)
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