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ส่วนที่ 1  บทน า 
------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้ เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล
ทรายขาว 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ทีจ่ะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล
ทรายขาว และชุมชนทั้ง 11 ชุมชน.หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และข้อ 13 (5)ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวคัดเลือก จ านวน 2 
คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทรายขาว ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุปร ะสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว มี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

ทรายขาว 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลทรายขาว 

สภา
ท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลทรายขาว 

ขาว 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใ ห้ประชาชนใน ต าบล
ทรายขาวทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง
ไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้ างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลรอบ 12 เดือน     
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ภายในเดือน ธันวาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอโคกโพธิ์ และจังหวัดปัตตานี ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
การทาง   โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 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) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 



 หน้า 7 
 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลทรายขาว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลทรายขาว 
ž   
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
----------------   

        2.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด 

ปัตตานี 
   รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562 
    2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

2.2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 “  ชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว อาชีพเกษตรก้าวหน้า ชาวประชามีส่วนร่วมมีสิ่งสาธารณูปโภค และ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” 
2.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  6  ด้าน  
ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.2.3 เป้าประสงค์ 

  (1)  ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก 
  (2)  สามารถระบายน้ าในหมู่บ้านได้ดี ป้องกันน้ าท่วมขังในชุมชน 

(3)  มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ  
(3)  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆอย่างเหมาะสม 

   (4)  เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
   (5)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และนันทนาการ 

(6)  ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี ห่างไกลจากโรคระบาด 
(7)  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนยากไร้ เด็ก สตรี ได้รับสวัสดิการอย่าง

เหมาะสมและเพียงพอ 
(8)  สามารถป้องกันภัยธรรมชาติและช่วยเหลือประชาชนทันท่วงที และปัญหายาเสพติด

ลดลง  
(9)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบลทรายขาวอุดมสมบูรณ์  
(10)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการท่องเที่ยว  
(11)  ประชาชนได้แสดงออกด้านกีฬาและพัฒนาไปในระดับอ าเภอ จังหวัด หรือประเทศ 
(12)  ประชาชนมีแหล่งค้าขาย มีศักยภาพด้านอาชีพ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
(13)  ประชาชนมีการพัฒนาด้านการเกษตร พัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพสู่ตลาด 
(14)  ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงานท้องถิ่น 
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(15)  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน    

2.2.4 ตัวช้ีวัด 
(1) จ านวนโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม  
(2) จ านวนโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ า ฝาย ท านบหรือ 

จัดสร้างแหล่งน้ า 
(3) จ านวนโครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ หรือก่อสร้าง/

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ  
   (4)  จ านวนโครงการเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา  
   (5)  จ านวนโครงการเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ 

(6)  จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ป้องกันโรคต่างๆในระดับ
หมู่บ้านหรือต าบล  

(7)  จ านวนโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติด
เตียง ผู้สูงอายุ คนยากไร้ เด็ก สตรี  

(8)  จ านวนโครงการป้องกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(9)  จ านวนโครงการด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(10)  จ านวนโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  
(11)  จ านวนโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา  
(12)  จ านวนโครงการด้านอาชีพ เศรษฐกิจ และสร้างรายได้  
(13)  จ านวนโครงการการพัฒนาด้านการเกษตร  
(14)  จ านวนโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน  
(15)  จ านวนโครงการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.2.5  ค่าเป้าหมาย 
(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมไม่น้อยกว่า จ านวน 6 สายต่อปี 
(2) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ า ฝาย ท านบหรือจัดสร้างแหล่งน้ าไม่

น้อยกว่าจ านวน 6 แห่งต่อปี  
(3) ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ หรือก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้าง

พ้ืนฐานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 6 แห่งต่อปี 
   (4)  จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 โครงการต่อปี 
   (5)  จัดกิจกรรมโครงการเพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ 
ไม่น้อยกว่า 10 โครงการต่อปี 

(6)  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ป้องกันโรคต่างๆในระดับหมู่บ้าน
หรือต าบล ไม่น้อยกว่า 4 โครงการต่อปี 

(7)  จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้สูงอายุ คนยากไร้ เด็ก สตรี ไม่น้อยกว่า 1 โครงการต่อปี 

(8)  จัดกิจกรรมป้องกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการต่อป ี
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(9)  จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
1 โครงการต่อป ี

(10)  จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 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

ของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี 
2.2.6  กลยุทธ์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ 

(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม  
(2) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ า ฝาย ท านบหรือจัดสร้างแหล่งน้ า 
(3) ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ หรือก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้าง

พ้ืนฐานอื่นๆ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 
   (1)  ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา  

(2)  ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
(1)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ป้องกันโรคต่างๆในระดับหมู่บ้านหรือต าบล  
(2)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คน

ยากไร้ เด็กสตรี  
(3)  ป้องกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

  (4)  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 
กลยุทธ์ 
(1)  การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  
(2)  การพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
กลยุทธ์ 
(1)  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จัดหาตลาด และประชาสัมพันธ์ของดีประจ าต าบล 
(2)  ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรให้ตอบสนองตลาดระดับต่างๆ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กลยุทธ์ 
(1)ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน  
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(2)ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 2.2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. ต าบลทรายขาวเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว มีระบบการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

2. พัฒนาอาชีพทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ให้มีความเข้มแข็ง ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

3. พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมให้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนประชาชนมีความม่ันคง
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. ให้ชุมชนร่วมคิดร่วมท า โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประชาชน มีอาชีพและ 
รายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

5. ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง/ 
ส านักงานปลัด 

2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด กองคลัง/กองช่าง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานเคหะและชุมชน ส านักงานปลัด กองคลัง/กองช่าง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 3.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
ส านักงานปลัด กองคลัง/กองช่าง 

3 การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหารทั่วไป 1.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด กองคลัง/กองช่าง 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด กองคลัง/กองช่าง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 3.แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักงานปลัด กองคลัง/กองช่าง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 4.แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง/ 

ส านักงานปลัด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 5.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
ส านักงานปลัด กองคลัง/กองช่าง 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 6.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักงานปลัด กองคลัง/กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ 7.แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด กองคลัง/กองช่าง 
ด้านการด าเนินงานอ่ืนๆ 8.แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด กองคลัง/กองช่าง 

4 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
และการกีฬา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักงานปลัด กองคลัง/กองช่าง 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง/ 
ส านักงานปลัด 

5 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง กองคลัง/ 
ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักงานปลัด กองคลัง/กองช่าง 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 3.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง/กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ 4.แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด กองคลัง/กองช่าง 
6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่

ดีการมีส่วนร่วมของชมุชน 
ด้านบริหารทั่วไป 1.แผนงานการบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด กองคลัง/กองช่าง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง/ 

ส านักงานปลัด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 3.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
ส านักงานปลัด กองคลัง/กองช่าง 
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2.3 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวมจ านวน 1,014 โครงการ งบประมาณ 
583,851,992 บาทโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามตารางดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 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) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

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 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและ
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
อาชีพและสรา้งรายได้ 

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

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

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

รวมทั้งสิ้น 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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2.4   โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี 2562 
2.4.1 โครงการงบข้อบัญญัติที่ด าเนินการ ในปี 2562 
ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบ้านครูน้อย-สะพานต้นหว้า หมู่
ที่ 2 

กองช่าง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

430,000.00 

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด สายหนา้รพ.สต.
ทรายขาว หมู่ที่ 5 

กองช่าง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

455,000.00 

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐบล็อก สาย
บ้านนิเมาะ-บังฮาบ(บา้นตลิ่ง) หมู่ที่ 4 

กองช่าง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

30,000.00 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐบล็อก สาย
วาริด-บังหลอ หมู่ที่ 4 

กองช่าง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

80,000.00 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโกดัง-บ้านตก หมู่ที่ 1 

กองช่าง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

326,000.00 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเคียนฟา้ผา่ หมู่ที่ 3 

กองช่าง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

435,000.00 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งนา หมู่ที่ 1 

กองช่าง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

95,000.00 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นบังซิ หมู่ที่ 4 

กองช่าง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

130,000.00 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปอเนาะเก่า-ช้างไห้ตก หมู่ที่ 6 

กองช่าง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

408,000.00 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก สายข้างบา้นนายซี หมูท่ี่ 4 

กองช่าง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

136,000.00 

11 โครงการขุดลอกวัชพืชภายในต าบล
ทรายขาว 

กองช่าง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

492,000.00 

รวม 11 โครงการ 3,017,000.00 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบประมาณ 
12 โครงการสนบัสนนุการจัดการเรยีนการ

สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

110,500.00 

13 โครงการสนบัสนนุในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

73,450.00 

14 โครงการมุ่งสู่ฝนัเพื่อวันส าเร็จ ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

40,000.00 

15 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความเปน็ชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

20,000.00 
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ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบประมาณ 
16 โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลก

กว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล
ทรายขาว 

ส านักงานปลัด 
 อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

30,000.00 

17 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

70,000.00 

18 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

318,500.00 

19 โครงการอาหารเสรมิ(นม) ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

526,955.00 

20 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
ประถมศึกษา 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

840,000.00 

21 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

30,000.00 

รวม 10 โครงการ 2,059,405.00 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบประมาณ 
22 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับ

การป้องกันภัย/ภัยพิบัต/ิและการด าเนินการ
ศูนย์ อปพร.ของอบต.ทรายขาว 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

30,000.00 

23 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

40,000.00 

24 อุดหนุนโครงการสนบัสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวดัปัตตานี 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

12,000.00 

25 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

5,000.00 

26 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขับ้า ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

30,000.00 

27 โครงการพระราชด าริฯด้านสาธารณสุข ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

120,000.00 

28 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน  
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้า
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

21,000.00 

29 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เด็ก หรือผู้ด้อยโอกาส 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

30,000.00 

30 โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเยี่ยมบ้าน 
ดูแลและส่งเสรมิผูย้ากไร้และผู้ด้อย 
โอกาส 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

30,000.00 
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ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบประมาณ 
31 โครงการอบรมให้ความรู้/ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ 
ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

10,000.00 

32 โครงการจัดแข่งขันกีฬา ต าบลทรายขาวต้าน
ยาเสพติด 
 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

240,000.00 

33 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอ่ืน 
 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

20,000.00 

34 โครงการจดัซื้อวัสดุและอุปกรณ์กฬีาประจ า
ต าบลและกลุ่มองค์กรต่างๆ 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

30,000.00 

35 โครงการจดักิจกรรมประเพณีกวนอาซูรอ ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

50,000.00 

36 โครงการจดักิจกรรมละศลีอดในเดอืน
รอมฎอน 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

70,000.00 

37 โครงการจดักิจกรรมวันผูสู้งอายุหรือรดน้ าด า
หัวผู้สูงอาย ุ

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

50,000.00 

38 โครงการจัดงานเมาลิดกลางต าบล
ทรายขาว 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

50,000.00 

39 โครงการส่งเสริมจริยธรรมและพฒันา
ศักยภาพกลุม่ผู้น าทางศาสนา 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

70,000.00 

40 โครงการสรงน้ าพระครูศรีรัตนากร(พ่อท่านศรี
แก้ว) 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

80,000.00 

41 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธ
ศาสนา 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

10,000.00 

42 โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นของศูนย์วฒันธรรมเฉลิม
ราช 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

20,000.00 

43 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหรือโครงการอบต.น่าอยู่และ
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

20,000.00 

44 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน ปา่เฉลิมพระ
เกียรติ หรือกิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์ป่า
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

10,000.00 

45 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช อันเนืองมา
จากพระราชด าริฯ(สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี) 
 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

50,000.00 
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ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบประมาณ 
46 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส านักงานปลัด  

อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

7,802,400.00 

47 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

1,488,000.00 

48 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

18,000.00 

49 โครงการสนบัสนนุกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลทรายขาว(สปสช) 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

100,000.00 

รวม 28 โครงการ 10,506,400.00 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบประมาณ 
50 โครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดกิจกรรม

ด้านการท่องเที่ยว 
ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

40,000.00 

รวม 1 โครงการ 40,000.00 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ 
ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบประมาณ 
51 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

อาชีพ กลุ่มสตรี หรือกลุม่ต่างๆในต าบล
ทรายขาว 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

70,000.00 

52 โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/นักศึกษา
ท างานช่วงปิดภาคเรียน 
 
 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

30,000.00 

53 โครงการจดังานประเพณีชักพระ อ าเภอโคก
โพธิ ์

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

20,000.00 

54 โครงการจดักิจกรรมงานชักพระและงาน
เทศกาลหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์
(โอท็อป) 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

100,000.00 

55 โครงการจัดท าตลาดนัดชุมชน หรือถนน
คนเดิน 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
(โอนตั้งรายการใหม่) 

50,000.00 

รวม 5 โครงการ 270,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
56 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

30,000.00 

57 โครงการส่งเสริมประเพณีทางพทุธศาสนา 
เนื่องในวันเข้าพรรษา 
 
 

ส านักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

15,000.00 
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ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบประมาณ 
58 โครงการจัดการเลือกตั้ง/กรณีครบวาระ 

เลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

420,000.00 

59 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรากูร 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

10,000.00 

60 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต.และศึกษาดงูาน
หน่วยงานอื่น ของบุคลากรในอบต. 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

100,000.00 

61 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล หรือจัดบริการ
เคลื่อนที่ของอบต. 

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

10,000.00 

62 โครงการสานฝันวัยใส ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนน่าอยู ่

ส านักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

15,000.00 

รวม 7 โครงการ 600,000.00 

รวมทั้งหมด 62 โครงการ 16,492,805.00 
 
2.4.2   โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ด าเนินการ ในปี 2562 
ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์

คอนกรีต สายมัสยิด 300 ปี หมู่ที่ 4 
กองช่าง  
อบต.ทรายขาว 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 
(ค้างจ่าย ปี 2561) 

924,000.00 

2 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
ติกส์คอนกรีต สายสวนต้นเคียน-ช่องเรือ 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง  
อบต.ทรายขาว 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

5,750,000.00 

รวม 6,674,000.00 
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2.5 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2562 
รายงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 ตามจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เฉพาะปี พ.ศ.
2562 รวมกับโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ตามตารางดังน ี้ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการเสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างการด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน 
 

ร้อยละ จ านวน 
 

ร้อยละ จ านวน 
 

ร้อยละ จ านวน 
 

ร้อยละ จ านวน 
 

ร้อยละ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 11 4.64 - - 105 44.30 - - - - 116 48.95 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 10 4.22 - - 27 11.40 - - - - 37 15.61 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 19 8.02 - - 19 8.01 - - - - 38 16.03 

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและ
กีฬา 1 0.42 - - 14 5.91 - - - - 15 6.33 

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 4 1.69 - - 12 5.06 - - - - 16 6.75 

6 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

3 1.26 - - 12 4.64 - - - - 15 6.33 

รวมท้ังสิ้น 48 20.25 - - 189 79.75 - - - - 237 100.00 
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2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2562 โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามตารางดังน ี้ 

 

 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวมงบประมาณทั้งหมด 

จ านวน(บาท) ร้อยละ จ านวน(บาท) ร้อยละ จ านวน(บาท) ร้อยละ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 

2,987,000.00 
 

20.94 
 
- 

 
- 

 
2,987,000.00 

 
20.94 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

1,790,085.06 
 

12.55 
 
- 

 
- 

 
1,790,085.06 

 
12.55 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

8,747,418.00 
 

61.33 
 
- 

 
- 

 
8,747,418.00 

 
61.33 

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและกีฬา 
 

16,857.00 
 

0.12 
 
- 

 
- 

 
16,857.00 

 
0.12 

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
 

198,256.00 
 

1.39 
 
- 

 
- 

 
198,256.00 

 
1.39 

6 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดีและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

 
24,376.00 

 
0.17 

 

499,591.00 
 

3.50 
 

523,967.00 
 

3.67 

รวมทั้งสิ้น 
 

13,763,992.06 
 

96.50 
 

499,591.00 
 

3.50 
 

14,263,583.06 
 

100.00        



 หน้า 22 
 

2.7 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
ล าดับ โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลตามตัวชี้วัด 

(KPI) 
หมายเหตุ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครู

น้อย-สะพานต้นหว้า หมู่ที่ 2 
 420,000  30 มี.ค.62-28 พ.ค.62 จ านวนความยาวของคู

ระบายน้ าก่อสร้างได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของเป้าหมาย 

สร้างได้ 100 เมตร 
ตั้งไว้ 800 เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 
12.5 

งบข้อบัญญัต ิ

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด 
สายหน้ารพ.สต.ทรายขาว หมู่ที่ 5 

 455,000  16 พ.ค.62-13 ส.ค.62 จ านวนความยาวของคู
ระบายน้ าก่อสร้างได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของเป้าหมาย 

สร้างได้ 150 เมตร 
ตั้งไว้ 70 เมตร คิด
เป็นร้อยละ 46.6 

งบข้อบัญญัต ิ

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐบล็อก สายบ้านนิเมาะ-บังฮาบ
(บ้านตลิ่ง) หมู่ที่ 4 

 30,000  10 พ.ค.62-8 ก.ค.62 จ านวนความยาวของคู
ระบายน้ าก่อสร้างได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของเป้าหมาย 

สร้างได้ 36 เมตร 
ตั้งไว้ 200 เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 18 

งบข้อบัญญัต ิ

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐบล็อก สายวาริด-บังหลอ  
หมู่ที่ 4 

 80,000  11 พ.ค.62-9 ก.ค.62 จ านวนความยาวของคู
ระบายน้ าก่อสร้างได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของเป้าหมาย 

สร้างได้ 100 เมตร 
ตั้งไว้ 100 เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 
100 

งบข้อบัญญัต ิ

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกดัง-บ้านตก 
หมู่ที่ 1  
 
 
 
 

 316,000  30 มี.ค.62-27 มิ.ย.62 จ านวนความยาวของ
ถนนก่อสร้างไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของ
เป้าหมาย 

สร้างได้ 195 เมตร 
ตั้งไว้ 115 เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 
58.9 

งบข้อบัญญัต ิ
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ล าดับ โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลตามตัวชี้วัด 
(KPI) 

หมายเหตุ 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคียนฟ้าผ่า  
หมู่ที่ 3 

 432,000  30 มี.ค.62-27 มิ.ย.62 จ านวนความยาวของ
ถนนก่อสร้างไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของ
เป้าหมาย 

สร้างได้ 130 เมตร 
ตั้งไว้ 1,000 เมตร 
คิดเป็นร้อยละ13 

งบข้อบัญญัต ิ

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนา หมู่ที่ 1  95,000  30 มี.ค.62-28 พ.ค.62 
 
 

จ านวนความยาวของ
ถนนก่อสร้างไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของ
เป้าหมาย 

สร้างได้ 55 เมตร 
ตั้งไว้ 100 เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 55 

งบข้อบัญญัต ิ

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบังซิ  
หมู่ที่ 4 

 125,000  10 เม.ย.62-8 มิ.ย.62 
 

จ านวนความยาวของ
ถนนก่อสร้างไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของ
เป้าหมาย 

สร้างได้ 50 เมตร 
ตั้งไว้ 100 เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 50 

งบข้อบัญญัต ิ

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปอเนาะเก่า-ช้าง
ไห้ตก หมู่ที่ 6 

 406,000  10 เม.ย.62-8 ก.ค.62 
 

จ านวนความยาวของ
ถนนก่อสร้างไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของ
เป้าหมาย 

สร้างได้ 125 เมตร 
ตั้งไว้ 150 เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 
83.3 

งบข้อบัญญัต ิ

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างบ้านนายซี หมู่ที่ 4  136,000  6 เม.ย.62-4 มิ.ย.62 
 

จ านวนความยาวของ
ถนนก่อสร้างไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของ
เป้าหมาย 

สร้างได้ 250 เมตร 
ตั้งไว้ 300 เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 
83.3 

งบข้อบัญญัต ิ

11 โครงการขุดลอกวัชพืชภายในต าบลทรายขาว  492,000  8 พ.ย.61-22 ธ.ค.61 
 

จ านวนขุดลอกคไูม่น้อย
กว่า 6 สาย 

จ านวนขุดลอก 22 
สาย 

งบข้อบัญญัต ิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 11 โครงการ 
 

2,987,000     
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ล าดับ โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลตามตัวชี้วัด 

(KPI) 
หมายเหตุ 

12 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

110,500 24 ก.ย.2562 สื่อการเรียนการสอนที่ดี 
จ านวน 1 โครงการต่อปี 

สื่อการเรียนการ
สอน จ านวน 1 
โครงการ 

งบข้อบัญญัต/ิ 
อุดหนุนทั่วไป
โดย 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

13 โครงการสนับสนุนในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

20,500 18-30 ก.ย.62 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 
 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 
 

งบข้อบัญญัต/ิ 
อุดหนุนทั่วไป
โดย 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

14 โครงการมุ่งสู่ฝันเพ่ือวันส าเร็จ 29,040 29 มี.ค.62 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 30 คนต่อป ี

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 75
คน 

งบข้อบัญญัต ิ
 

15 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความ
เป็นชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

20,000 24 ก.ย.2562 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมสีื่อการเรียนการ
สอนเชิงสัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาต ิ
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสื่อการเรียนการ
สอนเชิงสัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาต ิ
เพิ่มขึ้น 

งบข้อบัญญัต/ิ 
อุดหนุนทั่วไป
โดย 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

16 โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต าบลทรายขาว 

19,926 12 มี.ค.62 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 30 คนต่อป ี

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 58
คน 

งบข้อบัญญัต ิ

17 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 89,980 12 ม.ค.62 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 100 คนต่อป ี

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 600
คน 

งบข้อบัญญัต ิ
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ล าดับ โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลตามตัวชี้วัด 
(KPI) 

หมายเหตุ 

18 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 182,940 ต.ค.61-ก.ย.62 อาหารกลางวัน จ านวน 
1 โครงการต่อปี 

อาหารกลางวัน 
จ านวน 1 โครงการ 

งบข้อบัญญัต/ิ 
อุดหนุนทั่วไป
โดย 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

19 โครงการอาหารเสริม(นม) 469,283.06 ต.ค.61-ก.ย.62 อาหารเสริมนม จ านวน 
1 โครงการต่อปี 

อาหารเสริมนม 
จ านวน 1 โครงการ 

งบข้อบัญญัต/ิ 
อุดหนุนทั่วไป
โดย 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

20 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. 818,000 ต.ค.61-ก.ย.62 อุดหนุนอาหารกลางวัน 
จ านวน 1 โครงการต่อปี 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน จ านวน 1 
โครงการ 

งบข้อบัญญัต/ิ 
อุดหนุนทั่วไป
โดย 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

21 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน 29,916 3-4 เม.ย.62 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 50 คนต่อป ี

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 110
คน 

งบข้อบัญญัต ิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม 10 โครงการ 1,790,085.06     

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
22 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  6,076  29 ธ.ค.61-1 ม.ค.

62/12-15 เม.ย.62 
จ านวนการจัดกิจกรรม
อย่างน้อยจ านวน 1 คร้ัง
ต่อป ี

ไดจั้ดกิจกรรม
จ านวน 2 คร้ัง ในปี 
2562 

งบข้อบัญญัต ิ

23 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 
 
 

 2,200  มี.ค.-ก.ย.62 จ านวนการจัดกิจกรรม
อย่างน้อยจ านวน 1 คร้ัง
ต่อป ี

ไดจั้ดกิจกรรม
จ านวน 1 คร้ัง ในปี 
2562 

งบข้อบัญญัต ิ
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ล าดับ โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลตามตัวชี้วัด 
(KPI) 

หมายเหตุ 

24 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

 5,928  22-30 เม.ย.62 จ านวนการจัดกิจกรรม
อย่างน้อยจ านวน 1 คร้ัง
ต่อป ี

ได้จัดกิจกรรม
จ านวน 1 คร้ัง ในปี 
2562 

งบข้อบัญญัต ิ

25 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  9,900  22-30 เม.ย.62 จ านวนการขับเคลือ่น
โครงการอย่างน้อย 1 
โครงการต่อป ี

ได้ขับเคลื่อนจ านวน 
1 โครงการ ในปี 
2562 

งบข้อบัญญัต ิ

26 โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเยี่ยมบ้าน ดูแลและส่งเสริมผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

 27,842  27 ส.ค. 62 - 11 ก.ย. 
62 

ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปว่ย
เร้ือรัง และผู้ด้อยโอกาส 
อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี 

ไดจั้ดโครงการ
จ านวน 1 โครงการ 
ในปี 2562 

งบข้อบัญญัต ิ

27 โครงการจัดแข่งขันกีฬา ต าบลทรายขาวต้านยาเสพติด  199,910  1-2 พ.ค.2562 จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 
150 คนต่อป ี

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 306
คน 

งบข้อบัญญัต ิ

28 โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาประจ าต าบลและกลุ่ม
องค์กรต่างๆ 

29,986  25 เม.ย.2562 จ านวนการจัดซ้ือวัสดุ
กีฬาอยา่งน้อย จ านวน 1 
โครงการต่อป ี

ไดจั้ดซ้ือจ านวน 1 
โครงการ ในปี 
2562 

งบข้อบัญญัต ิ

29 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีกวนอาซูรอ  49,950  10 ต.ค.2561 จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 
50 คนต่อป ี

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 298
คน 

งบข้อบัญญัต ิ

30 โครงการจัดกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน  69,936  17-20 พ.ค.2562 จ านวนมัสยิดและบาลา
เซาะได้จัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 6 แห่ง 

จ านวนมัสยิดและบา
ลาเซาะได้จัด
กิจกรรม  6 แห่ง 

งบข้อบัญญัต ิ

31 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุหรือรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  49,926  13 เม.ย.2562 จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 
50 คนต่อป ี

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 150
คน 

งบข้อบัญญัต ิ

32 โครงการจัดงานเมาลิดกลางต าบลทรายขาว  50,000  1-2 ธ.ค.2561 จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 
50 คนต่อป ี

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 150
คน 

งบข้อบัญญัต ิ
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ล าดับ โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลตามตัวชี้วัด 
(KPI) 

หมายเหตุ 

33 โครงการสรงน้ าพระครูศรีรัตนากร(พ่อทวดศรีแก้ว)  79,912  20 เม.ย.2562 จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 
50 คนต่อป ี

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 200
คน 

งบข้อบัญญัต ิ

34 โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของ
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 

 14,576  18 ส.ค.2562 จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 
100 คนต่อป ี

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 100
คน 

งบข้อบัญญัต ิ

35 โครงการอบต.น่าอยู่และรักษ์สิ่งแวดล้อม  17,596  28 ก.ค.2562 จ านวนการจัดกิจกรรม
โครงการอย่างน้อย 1 
คร้ังต่อป ี

ไดจั้ดกิจกรรม
โครงการจ านวน 1 
คร้ัง ในปี 2562 

งบข้อบัญญัต ิ

36 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชด าริฯ  16,280  18 พ.ค.2562 จ านวนจัดกิจกรรม
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
จ านวน 1โครงการต่อป ี

ไดจั้ดโครงการ
จ านวน 1 โครงการ 
ในปี 2562 

งบข้อบัญญัต ิ

37 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  6,748,700  ต.ค.61-ก.ย.62 ผู้สูงอายทุี่ลงทะเบียน
ตามเกณฑท์ี่ระเบียบ
ก าหนด จ านวน 100 
เปอร์เซน็ต ์

กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
เบี้ยยังชีพครบถ้วน
ร้อยละ 100 

งบข้อบัญญัต/ิ 
อุดหนุนทั่วไป
โดย 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

38 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ  1,259,200  ต.ค.61-ก.ย.62 ผู้พิการและทพุพลภาพที่
ระเบียบก าหนด จ านวน 
100 เปอร์เซ็นต ์

กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
เบี้ยยังชีพครบถ้วน
ร้อยละ 100 

งบข้อบัญญัต/ิ 
อุดหนุนทั่วไป
โดย 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

39 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 
 
 
 

 9,500  ต.ค.61-ก.ย.62 ผู้ป่วยเอดส์ทีล่งทะเบียน
ตามเกณฑท์ี่ระเบียบ
ก าหนด จ านวน 100 
เปอร์เซน็ต ์

กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
เบี้ยยังชีพครบถ้วน
ร้อยละ 100 

งบข้อบัญญัต/ิ 
อุดหนุนทั่วไป
โดย 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
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ล าดับ โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลตามตัวชี้วัด 
(KPI) 

หมายเหตุ 

40 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลทรายขาว
(สปสช) 

100,000 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 จ านวนการจัดกิจกรรม
โครงการอย่างน้อย 1 
ครั้งต่อป ี

ได้จัดกิจกรรม
จ านวน 3 คร้ัง ในปี 
2562 

งบข้อบัญญัต ิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 19 โครงการ 8,747,418     

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา      

41 โครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 16,857 25-26 ก.พ. 2562 จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
ท่องเที่ยวจ านวน 1 
โครงการต่อปี 

จัดโครงการจ านวน 
1 โครงการ ในปี 
2562 

งบข้อบัญญัต ิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 1 โครงการ 16,857     

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้      

42 โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 28,800 19 เม.ย.62-4 พ.ค.62 จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพ จ านวน 1 
โครงการต่อปี 

ได้จัดโครงการ
จ านวน 1 โครงการ 
ในปี 2562 

งบข้อบัญญัต ิ

43 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระ อ าเภอโคกโพธิ์ 20,000 22-31 ต.ค.61 
 

จ านวนการจัดกิจกรรม
อย่างน้อยจ านวน 1 
โครงการต่อป ี

ได้จัดโครงการ
จ านวน 1 โครงการ 
ในปี 2562 

งบข้อบัญญัต ิ

44 โครงการจัดกิจกรรมงานชักพระและงานเทศกาลหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์(โอท็อป) 

100,000 22-31 ต.ค.61 
 

จ านวนการจัดกิจกรรม
อย่างน้อยจ านวน 1 
โครงการต่อป ี

ได้จัดโครงการ
จ านวน 1 โครงการ 
ในปี 2562 

งบข้อบัญญัต ิ

45 โครงการจัดท าตลาดนัดชุมชน หรือถนนคนเดิน 49,456 30 ก.ค.2562 จ านวนการจัดตั้งตลาด 
จ านวน 1 แห่ง 

จัดตั้งตลาด จ านวน 
1 แห่ง 

งบข้อบัญญัต ิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 4 โครงการ 198,256     
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วม  
46 โครงการส่งเสริมประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา 14,626 16-17 ก.ค.2562 จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้า

ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 
30 คนต่อป ี

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 50
คน 

งบข้อบัญญัต ิ

47 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 9,750 12-27 มี.ค. 
2562/10 มิ.ย.
2562 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 
150 คนต่อป ี

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 392
คน 

งบข้อบัญญัต ิ

48 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรากรู 

499,591 4 เม.ย.62/11-17 
เม.ย.62 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 
50 คนต่อป ี

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 300
คน 

เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 รวม 3 โครงการ 523,967     

 รวมทั้งหมด 48 โครงการ 14,263,583.06     
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  2.8 ผลการด าเนินงานจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

1 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

16,000 ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ ส านักงานปลัด 

2 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 1 เครื่อง 

2,500 ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ ส านักงานปลัด 

3 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑง์าน
บ้านงานครัว 

ตู้เย็น  
จ านวน 1 เครื่อง 

9,290 ใช้ในการจัดเก็บวัคซีนหรืออ่ืนๆเพ่ือ
ป้องกันการเน่าเสีย 

ส านักงานปลัด 

4 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องท าน้ าร้อน-น้ า
เย็น จ านวน 1 

เครื่อง 

8,000 ใช้ในการบริการบุคคลที่มาใช้ห้อง
ประชุม 

ส านักงานปลัด 

5 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
เผยแพร่และ

โฆษณา 

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด จ านวน 1 เครื่อง 

32,635 ใช้ในการตรวจดูความสงบเรียบร้อย ส านักงานปลัด 

รวม 68,425   
 
 
 



 หน้า 31 
 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี พ.ศ.2562 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

1 โครงการเสริมผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต สายมัสยิด 
300 ปี หมู่ที่ 4 

/ - - 924,000 924,000 

2 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต 
สายสวนต้นเคียน-ช่องเรือ  
หมู่ที่ 5 

/ - - 5,750,000 5,750,000 

รวม 6,674,000 6,674,000 
 

ส่วนที่ 4 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1.ควรปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กว้างขวาง เป็นพ้ืนที่ปลอดโปร่ง และแบ่งสัดส่วนห้องอย่างชัดเจน เช่น 
ห้องนอน ห้องเรียน เป็นต้น  
2.ควรมีการพัฒนาในเรื่องอ่ืนๆนอกเหนือจากถนน เช่น ในเรื่องแหล่งน้ าและระบบประปาที่ใช้งานไม่ได้ ให้ใช้งาน
ได้ เพื่อให้มีน้ าอย่างเพียงพอ 
3.ควรมีการตรวจสอบโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานอย่างเข้มมากขึ้น ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงสิ้นสุดโครงการ 
ส่วนที่ 5 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2562 จ านวน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.25 เทียบกับปี 
พ.ศ.2561 ร้อยละ 19.50 จึงสรุปได้ว่าโครงการที่ด าเนินการตามแผนท าได้ในระดับน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 จ านวน 237 โครงการ แสดงให้เห็นว่าความต้องการใน
แผนพัฒนากับความสามารถในการด าเนินงานของหน่วยงาน ไม่สอดคล้องกัน จึงต้องมีการจัดล าดับ
ความส าคัญและค านึงถงึสถานการณ์คลังของท้องถิ่น โดยอาจชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ และแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณ 
2.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีการ
เบิกจ่ายร้อยละ 61.33 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย
เอดส์ รองลงมายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการเบิกจ่ายร้อยละ 20.94 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
โครงสร้างพื้นฐานยังมีการเบิกจ่ายงบประมาณมากท่ีสุด หากไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป แสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
ยังต้องปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.สังคมภาพรวมในต าบลทรายขาว เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลามท่ี
ใกล้เคียงกัน จึงถือได้ว่าควรมีให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าว เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ิมรายได้ให้ชุมชน เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่งในต าบลทรายขาว 
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ส่วนที่  5 การวัดคุณภาพแผนพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

ดังนั้น  เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือ     
สั่งการดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดย
สรุปผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 
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  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (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. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 8.3 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 8.0 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 9.3 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 53.5 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕.0) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (๕) (๕.0) 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
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 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (4.0) 

   ๕.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (4.0) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ  (๕) (3.0) 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ คาด
ว่าจะได้รับ 

(๕) (๕.0) 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ  (๕) (๕.0) 
รวม ๑๐๐ 87.9 
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3.แนวทางการให้คะแนนเบื้องต้นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 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 ข้อมูลการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
หรือการใช้ 
1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมท้องถิ่น 

(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 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ 
2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม 
2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 
2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 
2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการใช้
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตท้องถิ่น SWOT 
2.7 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
2.8 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในเชิง
พ้ืนที ่
2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงาน 
 
 
 

(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 
ที่ได้ 

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

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

๖5 
(10) 

๖0 
(10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและ 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
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
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึ งอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) (5) 

๓.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (5) 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น 

(5) (5) 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

ความมุ่งม่ันอันแนวแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) (0) 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่ อง ใด เรื่ องหนึ่ งหรื อแผนงานที่ เกิ ดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (5) 

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้นเพ่ือน าไปสู่
การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) (5) 

รวม 100 88 
 
4.แนวทางการให้คะแนนเบื้องต้นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาสี่ปี ประกอบด้วย 

 

ประเด็นการพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม ,ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1)การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลเชิงปริมาณ 
เช่นการวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินกิจกรรมจริง 
ตามท่ีก าหนดได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ 

๑๐ ๑๐ 
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ประเด็นการพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแน

นเต็ม 
คะแน
นที่ได้ 

๓. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 

๑๐ 10 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจนน าไปสู่
โครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้หลัก SWOT หรือหลักการบูรณาการ
(Integration)กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2)วิเคราะห์แผนงาน งาน  ที่เกิดข้ึนจากด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) 

๑๐ 10 

๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 53 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

(๕) (๕) 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ  

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนได้ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลางานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงใดและจบลงเมื่อไร ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  

(๕) (๕) 
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ประเด็นการพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแน

นเต็ม 
คะแน
นที่ได้ 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

โครงการสอดคล้องกับ 1)ความม่ันคง 2)การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 3)การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4)การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5)การสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6)การปรับสมดุลและ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 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
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา 1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้ที่สูงขึ้น  
2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 4) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อยได้มาก 
เช่น1.เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
2.เปลี่ยนจาการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3.
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา และต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่นด้านการเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (1) 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการที่เชื่อมต่อหรือเดนทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) (๕) 
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ประเด็นการพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยังยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)(LESP)  

(๕) (๕) 

๕.9งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ ใน
การจัดท าโครงการ ได้แก่ 1.ความประหยัด 2.ความมีประสิทธิภาพ 
3.ความมีประสิทธิผล 4.ความยุติธรรม 5.ความโปร่งใส 

(๕) (4) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีงบประมาณ  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(๕) (3) 

   ๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่ 
คาดว่าจะได้รับ 

การก าหนดตัวชี้วัดผลงาน KPI  ที่สามารถวัดได้ ใช้บอกประสิทธิผล 
ใช้บอกประสิทธิภาพ ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดสิ่งที่ได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) (๕) 

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

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึน
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 1.มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ  
2.วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 3.ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ 4.เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความจริง 5. ส่งผลต่อการ
บ่งบอกของเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวม 100 93 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป  
ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 300 คน  
1. เพศ  เป็นหญิงร้อยละ 58.6  เป็นชายร้อยละ 41.4 
2. อายุ ต่ ากว่า 15 ปีร้อยละ 24.3/15-30 ปีร้อยละ 41.7/31-40 ปีร้อยละ 42.2/40 ปีขึ้นไปร้อยละ 
34.0 
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ในแต่ละโครงการ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หรือลาดยางทางขึ้นช่องเรือ 

(ถนนสวนเคียน-ช่องเรือ) หมู่ที่ 5 
85.33 13.33 1.33 0 0 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโกดัง-บ้านตก หมู่ที่ 1 78.33 20.00 1.67 0 0 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะเก่า-ช้างไห้ตก หมู่
ที่ 6 

95.33 4.00 0.67 0 0 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตลิ่ง-สะพานยาว หมู่ที่ 
4 

91.00 7.00 2.00 0 0 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนต้นเคียน-หินดาน หมู่ที่ 
3 

88.67 7.00 1.00 0 0 

6 โครงการซ่อมแซมตลิ่งสายหน้าบ้านก านัน หมู่ที่ 1 65.33 10.33 7.33 0 0 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตก หมู่ที่ 1 62.67 27.33 5.33 0 0 

8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหน าออก หมู่ที่ 2 65.00 32.00 12.33 0 0 

9 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เขตพ้ืนที่ต าบล
ทรายขาว 

93.67 22.67 3.00 0 0 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคูลึก-ต้นมะค่า หมู่ที่ 4 79.67 3.33 0.33 0 0 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฝายช่องเรือ หมู่ที่ 5 62.33 20.00 10.00 0 0 

12 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.สายหน าออก-นาใต้ หมู่ที่ 
2 

64.00 27.67 5.00 0 0 

13 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ 1 62.00 31.00 13.67 0 0 

17 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 89.33 24.33 0.67 0 0 

15 โครงการขุดลอกวัชพืชและดินโคลน หมู่ที่ 2 สายป่าเรียน 91.00 10.00 1.33 0 0 

16 โครงการวางท่อประปา PVC สายปลายทุ่ง 66.33 19.33 4.33 0 0 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

 ความพึงพอใจในภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่1 77.50 17.50 4.37 0 0 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
17 โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 
96.00 3.33 0.67 0 0 

18 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 92.33 4.00 3.67 0 0 

19 โครงการจัดกิจกรรมมุ่งสู่ฝันเพ่ือวันส าเร็จ 82.00 13.33 4.67 0 0 

20 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 74.00 22.67 3.33 0 0 

21 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

84.00 13.33 2.00 0 0 

22 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความ
เป็นชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

59.33 10.00 0.67 0 0 

 ความพึงพอใจในภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 2 86.39 11.11 2.50 0 0 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
23 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วย

เอดส์ 
82.00 18.00 0 0 0 

24 โครงการช่วยเหลือปฏิบัติงานเหตุฉุกเฉินหรือช่วยเหลือ
ประสบภัย 
เหตุฉุกเฉินต่างๆจ้างเหมาบริการ 

78.00 16.00 6.00 0 0 

25 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชด าริฯ 89.67 10.33 0 0 0 

26 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 72.33 6.67 1.00 0 0 

27 โครงการประเพณีลากพระขึ้นเขาและสรงน้ าพระครูศรี
รัตนากร(พ่อทวดสีแก้ว) 

77.33 16.00 3.33 0 0 

28 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 95.67 3.33 1.00 0 0 

29 โครงการรดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ 83.00 5.33 5.00 0 0 

30 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 66.67 18.33 15.00 0 0 

31 โครงการอบรมดูแลสุขภาพและขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะ
เพศชาย 

66.00 31.33 2.67 0 0 

32 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทรายขาว คัพ 62.33 27.33 10.33 0 0 

33 โครงการส่งเสริมประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอน 58.00 34.33 8.00 0 0 

34 โครงการชุมชนทรายขาวร่วมใจคัดแยกขยะ 63.33 30.00 6.67 0 0 

35 โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเยี่ยมบ้านคนพิการ 67.33 30.00 2.67 0 0 

36 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 67.33 32.67 0 0 0 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

37 โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช 

62.00 22.67 15.33 0 0 

 ความพึงพอใจในภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 3 74.07 20.13 5.13 0 0 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา-ไม่มี-โครงการ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 

38 โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน 51.3 34.00 14.67 0 0 
 ความพึงพอใจในภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 5 51.3 34.00 14.67 0 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วม 
39 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง

กรณ์ บดินทรเทพยวรากรู 
95.67 4.33 0 0 0 

40 โครงการส่งเสริมประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

99.33 0.67 0 0 0 

 ความพึงพอใจในภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 6 97.50 2.50 0 0 0 
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ตอนที่ 3  ระดับเห็นด้วยตามตัวช้ีวัดโครงการละยุทธศาสตร์ 
ล าดับ โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

4 

เห็นด้วย
มาก 
4 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย
น้อย 
2 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
1 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หรือลาดยางทาง
ขึ้นช่องเรือ(ถนนสวนเคียน-ช่องเรือ) หมู่ที่ 5 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนสัญจรได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

81.67 16.33 2.00 0 0 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโกดัง-บ้าน
ตก หมู่ที่ 1 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนสัญจรได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

77.33 16.00 3.33 0 0 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะเก่า-
ช้างไห้ตก หมู่ที่ 6 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนสัญจรได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

82.00 16.67 1.33 0 0 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นตลิ่ง-
สะพานยาว หมู่ที่ 4 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนสัญจรได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

74.00 20.00 6.00 0 0 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนต้น
เคียน-หินดาน หมู่ที่ 3 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนสัญจรได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

82.00 14.67 3.33 0 0 

6 โครงการซ่อมแซมตลิ่งสายหน้าบ้านก านัน 
หมู่ที่ 1 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนสัญจรได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

92.33 6.67 1.00 0 0 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นตก หมู่ท่ี 
1 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนสัญจรได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

67.33 29.33 3.33 0 0 

8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหน าออก หมู่
ที่ 2 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนสัญจรได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

85.33 13.33 1.33 0 0 

9 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมูบ่้าน เขต
พื้นที่ต าบลทรายขาว 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนสัญจรได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

95.33 3.33 1.33 0 0 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลูึก-ต้น
มะค่า หมู่ที่ 4 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนสัญจรได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

65.33 27.67 7.00 0 0 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฝายช่องเรือ 
หมู่ที่ 5 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนสัญจรได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

66.00 26.67 7.33 0 0 
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ล าดับ โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความเห็น 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

4 

เห็นด้วย
มาก 
4 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย
น้อย 
2 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
1 

12 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.สายหน า
ออก-นาใต้ หมู่ที่ 2 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ระบายน้ าไดร้วดเร็วขึ้น 89.33 9.33 1.33 0 0 

13 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.สาย
กลางบ้าน หมู่ที่ 1 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ระบายน้ าไดร้วดเร็วขึ้น 62.67 32.00 5.33 0 0 

17 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ปริมาณน้ าใช้ในการเกษตร/
อุปโภคบรโิภคต่อครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 89.33 10.00 0.67 0 0 

15 โครงการขุดลอกวัชพืชและดินโคลน หมู่ที่ 2 
สายป่าเรียน 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ระบายน้ าไดร้วดเร็วขึ้น 91.00 7.33 2.33 0 0 

16 โครงการวางท่อประปา PVC สายปลายทุ่ง ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ปริมาณน้ าใช้ในการเกษตร/
อุปโภคบรโิภคต่อครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 88.67 10.00 1.33 0 0 

17 โครงการจดัหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและอดุหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียน 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้เด็ก
และเยาวชนมีอาหารที่ดี
รับประทาน 79.67 20.33 0.00 0 0 

18 โครงการอาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้เด็ก
เด็กและเยาวชนมีอาหารเสรมิ
นมที่ดีรับประทาน 80.67 19.33 0.00 0 0 

19 โครงการจดักิจกรรมมุ่งสู่ฝันเพื่อวนัส าเรจ็ ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้เด็ก
และเยาวชนได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์ 74.00 22.67 3.33 0 0 

20 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อน 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมทีด่ี
เพิ่มขึ้น 78.00 16.00 6.00 0 0 

21 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)เพื่อจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
เยาวชนมีสื่อการเรยีนการสอนที่
ดีเพิ่มขึ้น 81.67 16.33 2.00 0 0 

22 โครงการจดัหาสื่อการเรียนการสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความเป็นชาติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมสีื่อ
การเรยีนการสอนเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นชาต ิ
เพิ่มขึ้น 84.67 13.33 2.00 0 0 

23 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ/คน
พิการ/ผู้ป่วยเอดส ์

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
กลุ่มเป้าหมายมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 96.00 3.33 0.67 0 0 
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ล าดับ โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความเห็น 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

4 

เห็นด้วย
มาก 
4 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย
น้อย 
2 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
1 

24 โครงการช่วยเหลือปฏิบตัิงานเหตฉุุกเฉินหรือ
ช่วยเหลือประสบภัย 
เหตุฉุกเฉินต่างๆจ้างเหมาบริการ 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ผู้ประสบภยัได้รับการช่วยเหลือ
ทันท่วงที 62.00 22.67 15.33 0 0 

25 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจาก
พระราชด าริฯ 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพิ่มขึ้น 63.33 30.00 6.67 0 0 

26 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีลดลง 89.33 10.00 0.67 0 0 

27 โครงการประเพณีลากพระขึ้นเขาและสรงน้ า
พระครูศรีรตันากร(พ่อทวดสีแก้ว) 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
กลุ่มเป้าหมายได้อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 66.00 33.33 0.67 0 0 

28 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขับ้า ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
โรคติดต่อระบาดลดลง 95.67 4.33 0.00 0 0 

29 โครงการรดน้ าด าหัวขอพรผูสู้งอายุ ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
กลุ่มเป้าหมายได้อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 52.00 29.67 18.33 0 0 

30 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนเล่นกีฬาและมี
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเพิ่มขึ้น 62.33 27.33 10.33 0 0 

31 โครงการอบรมดูแลสุขภาพและขลิบหนังหุ้ม
ปลายอวัยวะเพศชาย 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนมีความรู้และป้องกัน
โรคตดิต่อเพิ่มข้ึน 77.33 16.00 3.33 0 0 

32 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทรายขาว คัพ ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนเล่นกีฬาและมี
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเพิ่มขึ้น 78.00 16.00 6.00 0 0 

33 โครงการส่งเสริมประเพณีละศีลอดในเดือน
รอมฎอน 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับความรู้ด้าน
ศาสนาเพิ่มขึ้น 89.67 5.33 5.00 0 0 

34 โครงการชุมชนทรายขาวร่วมใจคดัแยกขยะ ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนในการคัดแยกขยะ
เพิ่มขึ้น 58.00 34.00 8.00 0 0 

35 โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเยี่ยมบ้านคน
พิการ 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการดูแล
สุขภาพเพิ่มขึ้น 92.33 3.33 1.00 0 0 
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ล าดับ โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความเห็น 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

4 

เห็นด้วย
มาก 
4 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย
น้อย 
2 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
1 

36 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนท่ีมีจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 96.00 4.00 0 0 0 

37 โครงการจดักิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
ประชาชนไดส้่งเสริมและรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 80.67 16.00 3.33 0 0 

38 โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 65.33 33.33 1.33 0 0 

39 โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ์บดินทรเทพยว
รากร ู

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น 98.67 0.67 0.67 0 0 

40 โครงการส่งเสริมประเพณีทางพุทธศาสนา 
เนื่องในวันเข้าพรรษา 

ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้
จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น 95.00 3.33 1.67 0 0 

สรุประดับเห็นด้วยตามตัวชี้วัดโครงการละยุทธศาสตร์ 79.65 16.50 3.62 0 0 
 
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
-ควรพัฒนาด้านโครงการท่องเที่ยวและพหุวัฒนธรรม 
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของยุทธศาสตร์ของอบต.ทรายขาว ปรากฏว่า 
ความพึงพอใจในภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 77.50 
ความพึงพอใจในภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 
86.39 ความพึงพอใจในภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม พึงพอใจมากที่สุดร้อย
ละ 74.07 ความพึงพอใจในภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ พึง
พอใจมากที่สุดร้อยละ 51.3 ความพึงพอใจในภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีและการมีส่วนร่วม พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 97.5 สรุปความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็น
ส่วนใหญ่ แสดงว่ายุทธศาสตร์ของท้องถิ่นยังมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
สรุประดับเห็นด้วยตามตัวชี้วัดโครงการละยุทธศาสตร์ 
ระดับความคิดเห็นด้วยเฉลี่ยทุกโครงการ ปรากฏว่า เห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 79.65  เห็นด้วยมากร้อยละ 
16.50 เห็นด้วยปานกลางร้อยละ 3.62 แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังเห็นว่าโครงการต่างๆยังเป็นไปตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด  
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