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ส่วนที่ 1  บทนํา 
------- 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวสามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาวจึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความสําคัญ ดังน้ี 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ 
ทําให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวผู้บริหารระดับหัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล
ทรายขาว 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งน้ี และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นต้ังรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาวให้เกิดประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดําเนินการ สิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความย่ังยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ต้ังไว้
ได้อย่างดีย่ิง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องน้ันว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเร่ืองใด จึงได้กําหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชนในตําบล
ทรายขาว และชุมชนทั้ง 11 ชุมชน.หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาวเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (4) แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 13 (5)ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
คัดเลือก จํานวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวคัดเลือก จํานวน 2 
คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาวคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาวต้องดําเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ดังน้ี 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเพ่ือดําเนินการต่อไป 
  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาวได้กําหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทรายขาวดังน้ี 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกําหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถ้ากําหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากน้ันศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนําผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนําผลท่ีได้มา
กําหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากน้ันสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องการในช้ันน้ี คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังน้ัน แม้จะวางแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นตํ่าตามที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กําหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จํานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหน่ึง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาวและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวโดยอย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวหรือผู้เก่ียวข้องหรือผู้มี
อํานาจในสํานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มี
อํานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว โดยอย่างน้อยปีละหน่ึง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

ทรายขาว 
คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

ทรายขาว 

สภา
ท้องถ่ิน 

รายงานผล เสนอ

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

ทรายขาว 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ใ ห้ประชาชนใน ตําบล
ทรายขาวทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง
ไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเคร่ืองการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อํานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนํา
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการ
สํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลรอบ 12 เดือน     
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ ต่อเน่ืองจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 



 หน้า 6 
 

  กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตําบล และอาจ
รวมถึงอําเภอโคกโพธ์ิ และจังหวัดปัตตานี ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสํารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทําการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
การทาง  โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
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) ในที่น่ีหมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบลทรายขาว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังน้ี 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทําให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เน้ือหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
สํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าที่ นอกจากน้ียัง
สามารถกําหนดมาตรการต่าง ๆ สําหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว แต่ละคน แต่ละสํานัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตําบลทรายขาว 
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ส่วนที่ 2การตดิตามและประเมินผล 
----------------   

        2.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัด 

ปัตตานี 
   รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2561 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 
กันยายน 2561 
    2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    วิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

 “  ชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว อาชีพเกษตรก้าวหน้า ชาวประชามีส่วนร่วมมีสิ่งสาธารณูปโภค และ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” 

พนัธะกิจหลกัการพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบันได้กําหนดอํานาจหน้าที่หลักในมาตรา66ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ “พัฒนาตําบลท้ังในด้าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวได้กําหนดพันธะกิจหลักที่จะ
ดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ดังน้ี 

พนัธะกิจหลกัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว 
  พันธกิจที่ 1การพัฒนาตําบลน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ

โครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและ
เศรษฐกิจ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาอาชีพทางการเกษตร อุตสาหกรรมทั้งอาชีพหลัก อาชีพรองในการยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันในด้านการตลาด 

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาคน และสังคม ให้มีความเข็มแข็งและมีส่วนร่วมในสังคมทุกภาค
ส่วน 

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมร่วมคิดร่วมทําตามหลักการกระจายอํานาจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ 
พัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน ตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมอาชีพการศึกษาเรียนรู้ของชุมชน สุขภาพอนามัย การอนุรักษ์และพัฒนา   
ศิลปวัฒนธรรม ตามสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสังคม และศาสนา ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
1. ตําบลทรายขาวเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเท่ียว มีระบบการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาอาชีพทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ให้มีความเข้มแข็ง ตอบสนองต่อ

ความต้องการของชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
3. พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมให้มสี่วนร่วมในทุกภาคส่วนประชาชนมีความมั่นคง

ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สนิ 
4. ให้ชุมชนร่วมคิดร่วมทํา โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประชาชน มีอาชีพและ

รายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต 
5. ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณข์องท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง 
บํารุงรักษาถนน สะพานท่อระบาย
น้ํา ศาลาเอนกประสงค์ 
1.2  ด้านการปรับปรุงระบบ 
ประปา พัฒนาแหล่งน้ํา คูคลอง และ
ระบบชลประทาน 
1.3  ด้านการติดต้ังโคมไฟ
สาธารณะขยายเขตไฟฟ้า /ด้านผัง
เมือง ผังเมืองเฉพาะ วางแผนการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีให้เหมาะสม และ
ป้องกันการบุกรุกท่ี 
สาธารณประโยชน์  
1.4 ส่งเสริมการโทรคมนาคม 

1.แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองชา่ง กองคลัง/
สํานักงาน

ปลัด 

2 การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2.1  ด้านการส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
2.2  ด้านการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
2.3  ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านการศึกษา 

1.แผนงาน
การศึกษา 
2.แผนงานเคหะ
และชุมชน 
3.แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง/
กองช่าง 

3 การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

3.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการ
ออกกําลังกาย 
3.2  ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการมี
ส่วนร่วม 
3.3  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ด้าน
การแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 
3.4สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
3.5 การกําจัดขยะมูลฝอย 
3.6การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

1.แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
2.แผนงาน
สาธารณสุข 
3.แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 
4.แผนงานเคหะ
และชุมชน 
5.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
6.แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
7.แผนงาน
การเกษตร 
8.แผนงานงบกลาง 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง/
กองช่าง 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 

4.1  ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
สํารวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4.2  ด้านการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเทียวอนุรักษ์และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1.แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง/
กองช่าง 

5 การพัฒนาด้านการ
เศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ 

5.1 ด้านการพัฒนาส่งเสริม จัดหา
แหล่งทุน จัดต้ังกลุ่มอาชีพให้มีความ
เข้มแข็ง 
5.2 ส่งเสริมด้านการผลิตและแปร
รูปผลผลิต 
5.3 การพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

1.แผนงานเคหะ
และชุมชน 
2.แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
4.แผนงาน
การเกษตร 

 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง/
กองช่าง 

6 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

6.1 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรและผู้นําชุมชน 
 6.2 ด้านการบริหารจัดการท่ี
โปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการป้องกันการ
ทุจริต 
6.3 ด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ 

1.แผนงานการ
บริหารงานท่ัวไป 
2.แผนงานเคหะ
และชุมชน 
3.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
4.แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5.แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง/
กองช่าง 
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2.3 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา 4 ป ี
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวได้กําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รวมจํานวน 671 โครงการ งบประมาณ 
285,596,221 บาทโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามตารางดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 163 75,817,000 57 71,430,000 23 45,050,000 4 1,650,000 243 201,380,000 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

29 6,028,821 24 3,275,000 24 3,275,000 24 3,275,000 101 15,853,821 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

48 15,207,400 45 11,555,000 45 12,105,000 45 15,555,000 183 54,422,400 

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและกีฬา 6 520,000 6 550,000 6 550,000 6 550,000 24 2,170,000 

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ 

16 1,460,000 13 790,000 13 810,000 18 830,000 55 3,890,000 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

20 1,750,000 19 1,960,000 19 2,060,000 19 2,110,000 65 7,880,000 

รวมทั้งสิ้น 282 100,783,221 164 89,560,000 130 36,850,000 116 23,970,000 671 285,596,221 
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2.4โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี 2561 
ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหญ่ถึง

โรงเรียนบ้านควนลังงา หมู่ท่ี 1 
กองช่าง  
อบต.ทรายขาว 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ, 
เงินสะสม 

1,105,000.00 

2 โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ/คลองดาด
ต่างๆในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1-6 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
(งบสํารองจ่าย) 

283,000.00 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะเก่า-
ช้างไห้ตก หมู่ท่ี 6 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

280,000.00 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. สาย
กลางบ้าน หมู่ท่ี 1 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

165,000.00 

5 โครงการก่อสร้าง คู คสล.สายหนําออก-นาใต้ 
หมู่ท่ี 2 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

175,000.00 

6 โครงการก่อสร้าง คู คสล.สายสวนต้นเคียน-
หินดาน หมู่ท่ี 2 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

280,000.00 

7 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
ประปาภูเขา หมู่ท่ี 1-6 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

174,000.00 

8 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น สายลําหยัง-ทุ่ง
แรด หมู่ท่ี 4 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

200,000.00 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หรือลาดยางทาง
ข้ึนช่องเรือ(ถนนสวนเคียน-ช่องเรือ) หมู่ท่ี 5 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

280,000.00 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโกดัง-บ้านตก 
หมู่ท่ี 1 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

196,000.00 

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนําออก หมู่
ท่ี 2 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

267,000.00 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตลิ่ง-
สะพานยาว หมู่ท่ี 4 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

224,000.00 

13 โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินพัง พร้อมติดต้ังฝา
ตะแกรงเหล็กสายบ้านพ่ีเนียร-พ่ีวร หมู่ท่ี 3 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

เงินสะสม 60,000.00 

14 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.สายบ้าน
หลวงจันทร์ หมู่ท่ี 2 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

เงินสะสม 97,000.00 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าป่าช้า 
หมู่ท่ี 2 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ,เงินสะสม 

1,866,000.00 

16 โครงการซ่อมแซมถนนชํารุดสายบ้านออก-
เคียนเภา หมู่ท่ี 3 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

เงินสํารองจ่าย 40,000.00 

17 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองลําหยัง หมู่ท่ี 
4 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

เงินสะสม 350,000.00 

18 โครงการวางท่อประปา PVC สายปลายทุ่ง กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

โอนงบข้อบัญญัติ 
 

58,000.00 

19 โครงการขุดลอกวัชพืชและดินโคลน หมู่ท่ี 2  
สายป่าเรียน 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

โอนงบข้อบัญญัติ 
 

142,000.00 



 หน้า 14 
 

ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบประมาณ 
20 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเขต

พ้ืนท่ีตําบลทรายขาว 
กองช่าง  
อบต.ทรายขาว 

เงินสะสม 1,310,000.00 

21 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี 1 สายบ้าน
ตก 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

เงินสะสม 135,000.00 

22 โครงการซ่อมแซมตลิ่ง 
หมู่ท่ี 1 สายหน้าบ้านกํานัน 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

เงินสะสม 97,000.00 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 4  
สายคูลึก-ต้นมะค่า 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

เงินสะสม 143,000.00 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 5 
สายฝายช่องเรือ 

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

เงินสะสม 695,000.00 

25 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ท่ี 5  
สายวังพลายบัว  

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

เงินสะสม 80,000.00 

26 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ท่ี 5  
สายสองต้น  

กองชา่ง  
อบต.ทรายขาว 

เงินสะสม 140,000.00 

รวม 26 โครงการ 8,842,000.00 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบประมาณ 
27 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนภาค

ฤดูร้อน 
สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

30,000.00 

28 เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในเขตพ้ืน ท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

โอนงบข้อบัญญัติ 
 

20,000.00 

29 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสื่อ
การเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จากเงินจัดสรรคา่จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

95,200.00 

30 โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหรืออุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ในสังกัด สพฐ. 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

1,090,400.00 

31 โครงการสนับสนนุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สํานักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

498,212.00 

32 โครงการจัดกิจกรรมมุ่งสู่ฝันเพ่ือวันสําเร็จ สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

40,000.00 

33 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

70,000.00 

รวม 7 โครงการ 1,843,812.00 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการพฒันาคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบประมาณ 
34 โครงการรณรงคแ์ละป้องกันโรคติดต่อเช่นโรค

ไข้เลือดออก ฯ 
 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

5,000.00 
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ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบประมาณ 
35 โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม/เย่ียมบ้าน 

ดูแลและส่งเสริมสุขภาพคนยากไร้/
ผู้ด้อยโอกาส 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

30,000.00 

36 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

10,000.00 

37 โครงการส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน(สป.สช.)หรือสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล
ทรายขาว(สป.สช.) 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

100,000.00 

38 โครงการรณรงคป์้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

5,000.00 

39 โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬาหรือสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาทุกประเภท หมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

30,000.00 

40 โครงการจัดแข่งขันกีฬาตําบล ต้านยาเสพติด
หรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้ัง
ในและนอกพ้ืนท่ี 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

230,000.00 

41 โครงการจัดกิจกรรมละศีลอดในเดือน
รอมฎอน 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

70,000.00 

42 โครงการจัดงานเมาลิดกลางตําบลทรายขาว สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

50,000.00 

43 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีกวนอาซูรอ สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

50,000.00 

44 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธ
ศาสนาหรือกิจกรรมปฏิบัติธรรมทางพุทธ
ศาสนา 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

10,000.00 

45 โครงการส่งเสริมจริยธรรมหรือพัฒนา
ศักยภาพหรือศึกษาดูงานกลุ่มผู้นําศาสนา,
ผู้นําชุมชน และกลุ่มต่างๆในชุมชน 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

100,000.00 

46 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ(รดน้ําดําหัว)
และ/หรือสรงน้ําพระครูศรีรัตนากร(พ่อท่านสี
แก้ว) 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

130,000.00 

47 โครงการสนับสนนุช่วยเหลือประชาชนท่ี
ประสบภัยทางธรรมชาติ 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

10,000.00 

48 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การป้องกันภัย/ภัยพิบัติทางธรรมชาติให้กับ
ผู้นําชุมชนตําบลทรายขาว/ฝึกอบรมจัด
กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

30,000.00 

49 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 

30,000.00 
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ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบประมาณ 
50 โครงการกิจกรรมค่ายอบรม/บําบัดและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด/หรืออุดหนุนงบประมาณหรือจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

36,000.00 

51 โครงการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในเหตุฉุกเฉิน
หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ต่างๆ 
จ้างเหมาบริการต่างๆ 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

100,000.00 

52 โครงการรณรงคแ์ละประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
จิตสํานึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือโครงการ อบต.น่าอยู่ รักษ์สิง
แวดล้อม 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

40,000.00 

53 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนสวนป่าป่าเฉลิมพระ
เกียรติหรือเครือข่ายพิทักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

10,000.00 

54 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

100,000.00 

55 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เด็กและผู้ด้อยโอกาส 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

35,000.00 

56 โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้การ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพหรือเบี้ยสงเคราะห์แก่
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการ 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

8,066,400.00 

รวม 23 โครงการ 9,277,400.00 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบประมาณ 
57 โครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดกิจกรรม

ด้านท่องเที่ยวหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ภายในตําบล 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

70,000.00 

รวม 1 โครงการ 70,000.00 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ 
ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบประมาณ 
58 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพหรือ

กลุ่มสตรีหรืออุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีใน
ตําบล 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

40,000.00 

59 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชนและกลุ่ม
อาชีพ/จ้างแรงงานนักเรียน/นักศึกษาในช่วง
ปิดภาคเรียน 
 
 
 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

30,000.00 
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ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบประมาณ 

60 โครงการเทศกาลหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
และกิจกรรมงานชักพระ/ อุดหนุนงานชักพระ
ประจําปี 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

140,000.00 

รวม3 โครงการ 210,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
61 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวที

ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล หรือจัดบริการ
เคลื่อนท่ีของ อบต.(อบต.พบประชาชน/อบต.
เคลื่อนท่ี) 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

20,000.00 

62 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

สํานักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

30,000.00 

63 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
อบต. และศึกษาดูงานหน่วยงานอ่ืนของ
บุคลากรใน อบต. 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

280,346.00 

64 โครงการจัดงานรัฐพิธีในวันสําคัญ เช่น จัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

10,000.00 

65 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมท่ีทําการ อบต.หรือ
อาคารอเนกประสงค์ พร้อมทางข้ึนผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ หรือก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.ทรายขาว 

กองชา่ง อบต.ทรายขาว ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

142,000.00 

66 โครงการสานฝันวัยใส ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
น่าอยู่ 

สํานักงานปลัด  
อบต.ทรายขาว 

ข้อบัญญัติ 
อบต.ทรายขาว 
 

15,000.00 

รวม 6 โครงการ 497,346.00 

รวมทัง้หมด66 โครงการ 20,740,558.00 
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2.5ผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันา ปี พ.ศ.2561 
รายงานประจําปีงบประมาณพ.ศ.2561 ตามจํานวนโครงการที่ได้ดําเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เฉพาะปี พ.ศ.2561 
รวมกับโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสม โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ตามตารางดังน ี้ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการเสร็จ 

จํานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน 
 

ร้อยละ จํานวน 
 

ร้อยละ จํานวน 
 

ร้อยละ จํานวน 
 

ร้อยละ จํานวน 
 

ร้อยละ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 23 8.15 - - 140 49.64 - - - - 163 57.8 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 2.48 - - 22 7.80 - - - - 29 10.2 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 19 6.73 - - 29 10.28 - - - - 48 17.02 

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและ
กีฬา 0 0 - - 6 2.12 - - - - 6 2.1 

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 2 0.70 - - 14 4.96 - - - - 16 5.6 

6 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

4 1.41 - - 16 5.67 - - - - 20 7.1 

รวมทั้งสิ้น 55 19.50 - - 227 80.50 - - - - 282 100.00 
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2.6การเบกิจ่ายงบประมาณปี 2561 
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 2561 โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามตารางดังน ี้ 

 

 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวมงบประมาณทั้งหมด 

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

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

3,477,200.00 
 

17.94 
 

4,944,300.00 
 

27.9 
 

8,421,500.00 
 

43.45 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

1,710,438.54 
 

8.82 
 
- 

 
- 

 
1,710,438.54 

 
8.82 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

8,759,918.00 
 

45.20 
 
- 

 
- 

 
8,759,918.00 

 
45.20 

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและกีฬา 
 

0 
 

0 
 
- 

 
- 

 
0 

 
0 

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
 

174,200.00 
 

0.89 
 
- 

 
- 

 
174,200.00 

 
0.89 

6 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

 
312,022.00 

 
1.61 

 
- 

 
- 

 
312,022.00 

 
1.61 

รวมทั้งสิน้ 
 

14,433,778.54 
 

74.49 
 

4,944,300.00 
 

25.51 
 

19,378,078.54 
 

100.00 
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2.7 ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
ลําดับ โครงการพัฒนา จํานวนเงิน 

ที่ดําเนินการจริง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
หมายเหตุ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
1 โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินพัง พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก สาย

บ้านพี่เนียร-พี่วร หมู่ที่ 3 
60,000 23 ส.ค.-6 ต.ค. 60 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นในการ

ป้องกันน้ําท่วม 
เงินทุนสํารองเงินสะสม 

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. สายบ้านหลวงจันทร์ หมู่ที่ 2 97,000 23 ส.ค.-6 ต.ค. 60 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

เงินทุนสํารองเงินสะสม 

3 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านใหญ-่ 
โรงเรียนบ้านควนลังงา หมู่ที่ 1 

1,105,000 17 ส.ค.-15 ต.ค. 60 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

เงินทุนสํารองเงินสะสม 
994,500 บาท 
อุดหนุนเฉพาะกิจ  
110,500 บาท 

4 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายทางเข้าป่าช้า หมู่ที่ 2 1,866,000 17 ส.ค.-17 พ.ย. 60 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

เงินทุนสํารองเงินสะสม 
1,062,800 บาท 
อุดหนุนเฉพาะกิจ  
803,200 บาท 

5 โครงการขุดลอกดินโคลน และวัชพืชภายในตําบลทรายขาว 283,000 23 ธ.ค.60-21 ม.ค.
61 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

งบสํารองจา่ย 

6 โครงการซ่อมแซมถนนชํารุด สายบ้านออก-เคียนเภา หมู่ที่ 3 40,000 27 ก.พ.61-5 มี.ค.61 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

งบสํารองจา่ย 

7 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองลําหยัง หมู่ที่ 4 350,000 5 ก.ย.-1 ต.ค.60 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณน้ําใช้ใน
การเกษตร/อุปโภค
บริโภคต่อครัวเรือน 

จ่ายขาดเงินสะสม 
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ลําดับ โครงการพัฒนา จํานวนเงิน 
ที่ดําเนินการจริง 

ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หมายเหตุ 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หรือลาดยางทางขึ้นช่องเรือ 
(ถนนสวนเคียน-ช่องเรือ) หมู่ที่ 5 

280,000 
 

22 ก.พ.-22 พ.ค.61 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

งบข้อบัญญัติ 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโกดัง-บ้านตก หมู่ที ่1 196,000 3 ก.พ.-3 เม.ย61 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

งบข้อบัญญัติ 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะเก่า-ช้างไห้ตก หมู่ที่ 6 279,500 3 ก.พ.-3 พ.ค.61 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

งบข้อบัญญัติ 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตลิ่ง-สะพานยาว หมู่ที่ 4 224,000 3 ก.พ.-18 เม.ย 61 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

งบข้อบัญญัติ 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนต้นเคียน-หินดาน หมูท่ี่ 3 280,000 3 ก.พ.-3 พ.ค.61 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

งบข้อบัญญัติ 

13 โครงการซ่อมแซมตลิ่งสายหน้าบ้านกํานัน หมู่ที่ 1 97,000 22 มี.ค.-20 เม.ย61 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

จ่ายขาดเงินสะสม 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตก หมู่ที่ 1 135,000 23 มี.ค.-6 พ.ค.61 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

จ่ายขาดเงินสะสม 

15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนําออก หมู่ที่ 2 
 

267,000 
 

23 มี.ค.-6 พ.ค.61 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 
 

งบข้อบัญญัติ 
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ลําดับ โครงการพัฒนา จํานวนเงิน 
ที่ดําเนินการจริง 

ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หมายเหตุ 

16 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เขตพื้นที่ตําบลทรายขาว 
 

1,310,000 22 มี.ค.-20 เม.ย61 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

จ่ายขาดเงินสะสม 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคูลึก-ต้นมะค่า หมู่ที ่4 
 

143,000 22 มี.ค.-20 พ.ค. 61 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

จ่ายขาดเงินสะสม 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฝายช่องเรือ หมู่ที ่5 
 

695,000 27 มี.ค.-9 มิ.ย.61 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

จ่ายขาดเงินสะสม 

19 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.สายหนําออก-นาใต้ หมูท่ี่ 2 
 

175,000 30 มี.ค.-12 มิ.ย.61 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

งบข้อบัญญัติ 

20 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ 1 
 

165,000 30 มี.ค.-27 มิ.ย.61 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

งบข้อบัญญัติ 

21 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 
 

174,000 10 พ.ค. - 8 ก.ค.61 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีน้ําใช้
บริโภคอย่างเพียงพอ 

งบข้อบัญญัติ 

22 โครงการขุดลอกวัชพืชและดินโคลน หมูท่ี่ 2 สายป่าเรียน 
 

142,000 15 ก.ย.-29 ก.ย.61 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

งบข้อบัญญัติ 
(โอนตั้งรายการใหม่) 

23 โครงการวางท่อประปา PVC สายปลายทุ่ง 
 

58,000 18 ก.ย.-17 ต.ค.61 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีน้ําใช้
บริโภคอย่างเพียงพอ 

งบข้อบัญญัติ 
(โอนตั้งรายการใหม่) 
 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 รวม 23 โครงการ 8,421,500    
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ลําดับ โครงการพัฒนา จํานวนเงิน 
ที่ดําเนินการจริง 

ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หมายเหตุ 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
24 โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอุดหนุน

อาหารกลางวันโรงเรียน 
1,005,980 ต.ค.60-ก.ย.61 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเด็ก

และเยาวชนมีอาหารที่ดี
รับประทาน 

งบข้อบัญญัติ 
อุดหนุนทั่วไปโดย 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

25 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 455,949.54 ต.ค.60-ก.ย.61 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเด็ก
และเยาวชนมีอาหาร
เสริมนมที่ดีรับประทาน 

งบข้อบัญญัติ 
อุดหนุนทั่วไปโดย 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

26 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 70,000 13 มกราคม 2561 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเด็ก
และเยาวชนได้
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์

 
งบข้อบัญญัติ 
 

27 โครงการจัดกิจกรรมมุ่งสู่ฝันเพื่อวันสําเร็จ 
 

33,309 10 เมษายน 2561 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเด็ก
และเยาวชนได้
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์

งบข้อบัญญัติ 

28 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 
 

30,000 1-2 พฤษภาคม 2561 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี 

งบข้อบัญญัติ 

29 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน 
 

95,200 11-15 ส.ค. 2561 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเด็ก
และเยาวชนมีสื่อการ
เรียนการสอนที่ดี 

งบข้อบัญญัติ 
อุดหนุนทั่วไปโดย 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
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ลําดับ โครงการพัฒนา จํานวนเงิน 
ที่ดําเนินการจริง 

ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หมายเหตุ 

30 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลกัษณ์ของความเป็น
ชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

20,000 26-27 ก.ย. 2561 
 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสื่อการเรียนการ
สอนเชิงสัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาติ 
เพิ่มขึ้น 

งบข้อบัญญัติ 
อุดหนุนทั่วไปโดย 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 รวม 7 โครงการ 1,710,438.54    

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
31 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 7,606,900 ต.ค.60-ก.ย.61 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ

กลุ่มเป้าหมายมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

งบข้อบัญญัติ 
อุดหนุนทั่วไปโดย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

32 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,000 ต.ค.60-ก.ย.61 ร้อยละที่ลดลงของ
โรคติดต่อระบาด 

งบข้อบัญญัติ 

33 โครงการช่วยเหลือปฏิบัติงานเหตุฉุกเฉินหรือช่วยเหลือประสบภัย 
เหตุฉุกเฉินต่างๆจ้างเหมาบริการ 

336,000 ต.ค.60-ก.ย.61 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือทันท่วงที 

งบข้อบัญญัติ 

34 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ตามหลักคําสอนศาสนาอิสลาม 50,000 14-15 ธ.ค. 2560 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้รับความรู้
ด้านศาสนา 

งบข้อบัญญัติ 

35 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีกวนอาซูรอตําบลทรายขาว 49,975 9 พฤศจิกายน 2560 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายได้อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

งบข้อบัญญัติ 

36 โครงการจัดแข่งขันฟุตบอล อบต.ทรายขาว คัพ ต้านยาเสพติด 30,000 18-21 พ.ย. 2560 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนออกกําลังกาย
และร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 
 

งบข้อบัญญัติ 
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ลําดับ โครงการพัฒนา จํานวนเงิน 
ที่ดําเนินการจริง 

ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หมายเหตุ 

37 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ 79,333 24-30 พ.ย. 
2560/29 พ.ค. 
2561 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

งบข้อบัญญัติ 

38 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่ 34,100 30 ธ.ค.-5 ม.ค.
61/15-15 เม.ย.61 

ร้อยละที่ลดลงอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่ 

งบข้อบัญญัติ 

39 โครงการประเพณีลากพระขึ้นเขาและสรงน้ําพระครูศรีรัตนากร
(พ่อทวดสีแก้ว) 
 

79,850 1 เมษายน 2561 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายได้อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

งบข้อบัญญัติ 

40 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

25,800  
 

2-11 เมษายน 
2561/5-9 
กรกฎาคม 2561 

ร้อยละที่ลดลงของ
โรคติดต่อระบาด 

งบข้อบัญญัติ 
อุดหนุนทั่วไปโดย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/
สป.สช.ทรายขาว 

41 โครงการรดน้ําดําหัวขอพรผู้สูงอายุ 
 

50,000 13 เมษายน 2561 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายได้อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

งบข้อบัญญัติ 

42 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
 

29,986 19 เมษายน 2561 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนเล่นกีฬาและมี
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

งบข้อบัญญัติ 

43 โครงการอบรมดูแลสุขภาพและขลิบหนังหุม้ปลายอวัยวะเพศชาย 
 

25,700 20 เมษายน 2561 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีความรู้และ
ป้องกันโรคติดต่อ 

งบสป.สช.ทรายขาว 
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ลําดับ โครงการพัฒนา จํานวนเงิน 

ที่ดําเนินการจริง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
หมายเหตุ 

44 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทรายขาว คัพ 
 

169,929 2-4 พฤษภาคม 
2561 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนเล่นกีฬาและมี
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

งบข้อบัญญัติ 

45 โครงการส่งเสริมประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอน 
 

69,990 24 พฤษภาคม 2561 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ด้านศาสนา 

งบข้อบัญญัติ 

46 โครงการชุมชนทรายขาวร่วมใจคัดแยกขยะ 
 

53,700 ก.ค.-ก.ย. 2561 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนในการคัดแยก
ขยะ 

งบ สป.สช.ทรายขาว 

47 
 

โครงการส่งเสริมสวัสดิการสงัคมเยี่ยมบ้านคนพิการ 
 

29,698 6-16 ก.ค. 2561 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ดูแลสุขภาพ 

งบข้อบัญญัติ 

48 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 9,007 26 กรกฎาคม 2561 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนที่มีจิตสํานึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

งบข้อบัญญัติ 

49 โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของศูนย์
วัฒนธรรมเฉลมิราช 

 

19,950 25 สิงหาคม 2561 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้ส่งเสริม
และรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบข้อบัญญัติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 19 โครงการ 8,759,918    
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ลําดับ โครงการพัฒนา จํานวนเงิน 

ที่ดําเนินการจริง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
หมายเหตุ 

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ สง่เสริมอาชีพและสร้างรายได ้
50 โครงการประเพณีชักพระและจัดแสดงสินคา้Otop 119,400 1-10 ต.ค. 2560 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

งบข้อบัญญัติ 

51 โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน 
 

27,800 25 เม.ย.-10 พ.ค.
61 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือน 

งบข้อบัญญัติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 2 โครงการ 174,200    

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการบรหิารจดัการบา้นเมืองทีด่แีละการมีส่วนร่วม 
52 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอบต.และศึกษาดูงาน 280,346 2 - 9 ก.พ. 2561 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ

กลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนาความรู้การ
บริหารงานของอบต. 

งบข้อบัญญัติ 

53 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล 2,576 6-21 มีนาคม 
2561 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน
ของ อบต. 

งบข้อบัญญัติ 

54 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บ
ดินทรเทพยวรากรู 

19,100 26 กรกฎาคม 
2561 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

งบข้อบัญญัติ 
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6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการบรหิารจดัการบา้นเมืองทีด่แีละการมีส่วนร่วม 
55 โครงการส่งเสริมประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา 

 
10,000 27 กรกฎาคม 

2561 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

งบข้อบัญญัติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 รวม 4 โครงการ 312,022    
 รวมทั้งหมด 55 โครงการ 19,378,078.54    
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2.8 ผลการดําเนินงานจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 
ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมายที่

ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

1 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะหมู่บูชา 
จํานวน 1 ชุด 

3,500 ใช้ในการจัดพิธีการต่างๆ สํานักงานปลัด 

2 งานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะพับอเนกประสงค์  
จํานวน 6 ตัว 

12,000 ใช้ในการตั้งโต๊ะจัดกิจกรรมต่างๆ สํานักงานปลัด 

3 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 

จํานวน 7 ตู้  

35,000 ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร สํานักงานปลัด 

4 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ํา
เย็นจํานวน 1 ตัว 

9,000 
 

ใช้บริการประชาชน สํานักงานปลัด 

5 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  
จํานวน 1 ตู้ 

7,900 ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร สํานักงานปลัด 

6 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ตู้เหล็ก 2 บาน  
จํานวน 2 ตู้ 

11,000 ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร สํานักงานปลัด 
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  2.8 ผลการดาํเนนิงานจัดซื้อ จัดหา ครภุณัฑ์ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตลุาคม 2560 – 30 กนัยายน 2561)(ตอ่) 
 
ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมายที่

ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

7 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะทํางาน 
จํานวน 2 โต๊ะ 

10,000 ใช้ในการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัด 

8 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
จํานวน 2 เครือ่ง 

5,000 ใช้ในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปลัด 

9 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะเก้าอี้ชุดรับแขก 
แบบเบาะ  

จํานวน 1 ชุด 

25,000 ใช้ในการบริการประชาชนในการติดต่อ
ราชการ 

สํานักงานปลัด 

10 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  
จํานวน 1 ตู้ 

7,900 ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร กองคลัง 

11 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ตู้เหล็ก 2 บาน  
จํานวน 1 ตู้ 

5,500 ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร กองคลัง 

12 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 

จํานวน 1 ตู้  

5,000 ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร กองคลัง 

13 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 เครือ่ง 

22,000 ใช้ในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ กองคลัง 

14 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
จํานวน 1 เครือ่ง 

2,500 ใช้ในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ กองคลัง 
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2.8 ผลการดําเนินงานจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)(ต่อ) 
 

ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

15 ง า น เ ค ห ะ แ ล ะ
ชุมชน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
จํานวน 2 เครือ่ง 

5,000 ใช้ในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ กองช่าง 

16 ง า น เ ค ห ะ แ ล ะ
ชุมชน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ชนิด LED  
จํานวน 1 ตัว 

53,000 ใช้ในการปฏิบัติงานพิมพ์เอกสาร กองช่าง 

17 ง า น เ ค ห ะ แ ล ะ
ชุมชน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องวัดแรงดัน
กระแสไฟฟ้า 

จํานวน 1 เครือ่ง 

5,000 ใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้า กองช่าง 

18 ง า น เ ค ห ะ แ ล ะ
ชุมชน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
โรงงาน 

เครื่องเจีย/ตัด แบบ
มือถือ จํานวน 1 

เครื่อง 

6,500 ใช้ในการปฏิบัติงานช่าง กองช่าง 

19 ง า น เ ค ห ะ แ ล ะ
ชุมชน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
โรงงาน 

เครื่องเชื่อม จํานวน 
1 เครื่อง 

11,000 ใช้ในการปฏิบัติงานช่าง กองช่าง 

20 ง า น เ ค ห ะ แ ล ะ
ชุมชน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
โรงงาน 

บันไดอลูมิเนียม 
จํานวน 1 ตัว 

12,000 ใช้ในการปฏิบัติงานช่าง กองช่าง 

21 ง า น เ ค ห ะ แ ล ะ
ชุมชน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
โรงงาน 

ปั๊มน้ําซับเมอรส์ 
จํานวน 1 ตัว 

25,000 ใช้ในการปฏิบัติงานช่าง กองช่าง 
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2.8 ผลการดําเนินงานจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)(ต่อ) 
 

ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

22 ง า น เ ค ห ะ แ ล ะ
ชุมชน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์
โรงงาน 

สว่านไร้สาย จาํนวน 
1 เครื่อง 

6,500 ใช้ในการปฏิบัติงานช่าง กองช่าง 

รวมงบประมาณ 285,300   
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ส่วนที ่3 ผลการดําเนนิงานตามโครงการที่ได้รบัเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี พ.ศ.2561 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 

1 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้าน
ใหญ่-โรงเรียนบ้านควนลังงา หมู่ที่ 1 

/ - - 110,500.00 110,500.00 

2 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สาย
ทางเข้าป่าช้า หมู่ที่ 2 

/ - - 803,200.00 803,200.00 

รวม 913,700.00 913,700.00 
 

ส่วนที ่4 ปญัหา ข้อเสนอแนะ และอุปสรรคในการดําเนินงาน 
1.งบประมาณของหน่วยงานมีจํานวนจํากัดเมื่อเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.โครงการขุดลอกดินโคลนและวัชพืช ควรจะมีการดําเนินการล่วงหน้า ก่อนเข้าฤดูฝน เพราะหากล่าช้า ฝนตก
หรือรอประกาศภัยพิบัติจากจังหวัด การดําเนินการโครงการจะล่าช้า และมีปัญหาในการดําเนินโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.ควรปรับปรุงระบบประปาท่ีใช้ไม่ได้ ใหใ้ช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ไมค่วรปล่อยทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์ 
4.ควรจะมีการเสนอโครงการต่างๆท่ีจําเป็นและเร่งด่วนที่ดําเนินการทุกๆปีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม เพ่ือ
แก้ไขปัญหาเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ทันท่วงที อย่างเช่น โครงการขุดลอกคูคลอง เป็นต้น และบรรจุไว้
ข้อบัญญัติท้องถิ่น จะทําให้สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
5.งานโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อนการดําเนินการควรมีการลงไปสํารวจพ้ืนที่ดําเนินการของโครงการก่อน เพ่ือ
สํารวจความเป็นไปได้ของการดําเนินการโครงการ เพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นของโครงการ 
6.โครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน ควรมีการวางแผนดําเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงช่วงฝนตก 
ป้องกันปัญหาการดําเนินงานโครงการล่าช้า 
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ส่วนที่  5การวัดคณุภาพแผนพฒันา(แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ.2561-2564) 
 

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

ดังน้ัน  เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือ     
สั่งการดังกล่าว  จึงได้ดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดย
สรุปผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังน้ี 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาสี่ปี 
ประกอบด้วย 

ประเดน็การพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

20 18 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 10 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 60 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
๓.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 
๓.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) (5) 
๓.6 เป้าประสงค์แต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5) 
๓.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (0) 
๓.8  แผนงาน (5) (5) 
๓.9  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 
๓.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (5) 

รวม ๑๐๐ 88 
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2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาสี่ปี 
ประกอบด้วย 

ประเดน็การพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 53 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) (๕) 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (๕) (๕) 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การต้ังงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

(๕) (๕) 

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

(๕) (๕) 

   ๕.๖โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (๕) (1) 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (๕) 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

   ๕.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (4) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ  (๕) (3) 
   ๕.๑๑ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ คาด
ว่าจะได้รับ 

(๕) (๕) 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ  (๕) (๕) 
รวม ๑๐๐ 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 36 
 

3.แนวทางการให้คะแนนเบื้องต้นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาสี่ปี ประกอบด้วย 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ 20 18 
1.1 ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ (๓) (๓) 
1.2 ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง (2) (2) 
1.3 ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม (๒) (๒) 
1.4 ข้อมูลเก่ียวกับบริการพ้ืนฐาน (๒) (๒) 
1.5 ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ (๒) (๒) 
1.6 ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
1.7 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
1.8 ข้อมูลการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
หรือการใช้ 
1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมท้องถิ่น 

(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 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 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 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
2.8 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในเชิง
พ้ืนที่ 
2.9 ผลที่ได้รับจากการดําเนินงาน 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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ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผน
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
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึ งอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) (5) 

๓.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทําตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) (5) 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เ ป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น 

(5) (5) 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

ความมุ่งมั่นอันแนวแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพ
พ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) (0) 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุ่ งหมายในเ ร่ืองใดเ ร่ืองห น่ึงหรือแผนงานที่ เ กิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5) (5) 
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3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

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

(5) (5) 

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้นเพ่ือนําไปสู่
การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) (5) 

รวม 100 88 
 
4.แนวทางการให้คะแนนเบื้องต้นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาสี่ปี ประกอบด้วย 
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เต็ม 
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๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

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

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1)การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลเชิงปริมาณ 
เช่นการวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน้ันเองว่า
เป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จํานวนที่ดําเนินกิจกรรมจริง 
ตามท่ีกําหนดได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนที่ไม่สามารถดําเนินการได้มี
จํานวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ โครงการที่ดําเนินการในเชิง
ปริมาณ 

๑๐ ๑๐ 
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๓. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทอ้งถิ่นในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆท่ีดําเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นอํานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ โครงการที่ดําเนินการในเชิง
คุณภาพ 

๑๐ 10 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจนนําไปสู่
โครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้หลัก SWOT หรือหลักการบูรณาการ
(Integration)กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2)วิเคราะห์แผนงาน งาน  ที่เกิดขึ้นจากด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตร
และแหล่งนํ้า) 

๑๐ 10 

๕. โครงการพฒันา ประกอบด้วย ๖๐ 53 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ ช่ือโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง 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
ชัดเจนนาไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจํานวนได้ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่ดําเนินงาน และระยะเวลางานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทําที่ไหน เริ่มต้นในช่วงใดและจบลงเมื่อไร ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  

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

โครงการสอดคล้องกับ 1)ความมั่นคง 2)การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 3)การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4)การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม 5)การสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6)การปรับสมดุลและ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง 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
หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา 1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้ที่สูงขึ้น  
2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 4) 
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) 
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 

๕.๖โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0  

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

(๕) (1) 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่กําหนดขึ้น เพ่ือขับเคลือ่นการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการที่เช่ือมต่อหรือเดนทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กําหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) (๕) 
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ประเดน็การพจิารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได ้

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า)(LESP)  

(๕) (๕) 

๕.9งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

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

(๕) (4) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีงบประมาณ  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(๕) (3) 

   ๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่ 
คาดว่าจะได้รับ 

การกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน KPI  ที่สามารถวัดได้ ใช้บอกประสิทธิผล 
ใช้บอกประสิทธิภาพ ได้ เช่น การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนด
ร้อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) (๕) 

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

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง 1.มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ  
2.วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ 3.ระบุสิ่งที่ต้องการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ 4.เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความจริง 5. ส่งผลต่อการ
บ่งบอกของเวลาได้ 

(๕) (๕) 
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