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แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง   
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

 (ห้วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 – เดือน กันยายน พ.ศ.2564) 
 

  รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
สันทรายหลวง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการติดตามประเมินผล แผนพัฒนา
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28  กำหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
     1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จำนวนสามคน 
     2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จำนวนสองคน 
     3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวนสองคน 
     4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จำนวนสองคน 
     5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก     จำนวนสองคน 
   โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี  และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
     1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
    4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง  ได้รับการ
แต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง  ตามคำสั่งที่ 1264/2562 เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2562  
ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 
 

1. นายนิกร  จิมปาลี    กรรมการ  
        สมาชิกสภาเทศบาลสันทรายหลวง เขต 1 
    2. นางปฐมา หงษ์ทอง     กรรมการ  
        สมาชิกสภาเทศบาลสันทรายหลวง เขต 2 
 



 

   3. นายสงัด ณ พิชัย     กรรมการ  
        สมาชิกสภาเทศบาลสันทรายหลวง เขต 2 
   4. นายทองสุข  ทาเติง    กรรมการ  
        ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 9 ตำบลสันทรายหลวง 
   5. คุณรุ่งรัตน์ พรหมจารีย์    กรรมการ  
        ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 8 ตำบลสันทรายน้อย 

6. ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสันคะยอม  
       กรรมการ  

7. ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าเหมือด  
       กรรมการ 
8. นายสุพจน์   ลิ้มวณิชย์กุล   กรรมการ 
     ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง 
9. นางสาวนิภาพร  ดำรงค์   กรรมการ 
    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รกท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
10. นายผัด ดำรงค ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นางพรอุสา คงชนะถาวร  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ      

   โดยมีนายนิกร  จิมปาลี เป็นประธานฯ   และนายสุพจน์   ลิ้มวณิชย์กุล เป็นเลขานุการ 
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยมีการกำหนดวิธีการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง 
ได้พิจารณาการกำหนดโครงการ และงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง  
ประจำปี 2564 สรุปได ้ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง  
        "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีส่วนร่วม" 
  พันธกิจ ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง  
       1. ทำให้สันทรายเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
       2. ทำให้สันทรายเป็นสังคมที่สงบสุขและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
       3. เสรมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง  
       4. ให้บริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  
       5. ส่งเสริมการรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ชุมชน  
       6. ส่งเสริมการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน  
       7. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการ
บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 
  1. พัฒนาระบบการวางผังเมืองและการใช้ที่ดิน          
 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพ้ืนที่ฐาน ถนนผิวจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้ำ  
  3. พัฒนาระบบจราจรและการขนส่ง         
  4. พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง          
  5. พัฒนาระบบประปา 

    การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1. ส่งเสริมการสร้างงานและพัฒนารายได้ 
  2. ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาสินค้าชุมชน 
  3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตร 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต 
          1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
         2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ 
         3. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
         4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
         5. สนับสนุนการสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการสังคม 
         6. ส่งเสริมการจัดการกิจกรรมทางศาสนา ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเอกลักษณ์ท้องถิ่น
และวันสำคัญต่างๆ 
         7. ส่งเสริมการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
         8. ควบคุมสุขาภิบาลร้านอาหาร ตลาด แผงลอย และสถานประกอบการต่างๆ ให้มีมาตรฐาน 
         9. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         1. ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวสวนสาธารณะและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่างๆ  
         2. ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
         3. พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  1. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
         2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการปฏิบัติงาน 
         3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
         4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับเทศบาล 
   
  การวางแผน 
   เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น  



 

การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที ่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ต่อไป 

      เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

การติดตาม (Monitoring)  
การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะ

ใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้  เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงาน
สามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีการดำเนินการช่วงใด  ตรงกำหนดระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว  

การประเมินผล (Evaluation)  
การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ 

ตัวชี้วัด (indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมิน
โครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่นหรือจุดด้อย ของงาน/โครงการ อย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะ
ปรับปรุงแก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น  

วิธีการติดตามและประเมินผล  
  การวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ 

โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้
หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการ ในขณะ 
ที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์  
ที่ได้ตั้งไว้  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือกำหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาแผนสามปี ซึ่งการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  เป็น
ระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสำคัญ ดังนี้  

  1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้  

 
 
 



 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)  

  เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่กำหนดตาม
แผนการประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบคำถามว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ทีก่ำหนดหรือไม ่เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 4 ประการ  

    (1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Output) 
ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จำนวนแหล่งน้ำขนาดเล็ก
เพ่ือการเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่กำหนด  

    (2) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ
มากมายจึงจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็น
สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)  

    (3) ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากร 
ในโครงการ ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน
เงินงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของ  
คน-วัน (Man – month)  

    (4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว  และ
เหลือระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรม
ให้บรรลุเป้าหมายด้านเวลาและเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)  

  การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้  กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ
ดำเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ
และเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการคือ  

   (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทาง
การเงินของโครงการเพ่ือให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต  

   (2) ผลิตภาพต่อกำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้วยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการดำเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการ
ดำเนินกิจกรรมและการเพิ่มเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย  

   (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ 
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือนจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตาม
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาใน แต่ละปี จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน
แต่ละช่วงไตรมาส  



 

   (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการ การตัด
ทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภค
การคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม  

 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)  

  การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ท่ีพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยจาก
ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ  

   (1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้าง 
และการบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาท ิการบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม  

   (2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมติการมีส่วน
ร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสำเร็จมาก
น้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจำนวน
ประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล  

   (3) ระดับความพึงพอใจเป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ  

   (4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล เพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงใน
การบรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการ หรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว  

 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)  

  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน
ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง (Intended Impacts) และผลกระทบที่ ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการคือ  

   (1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  อาทิ  รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาส  ทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัย 
สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจาก
โครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดำรงชีวิต  

 
 



 

   (2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความ
เข้าใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัว
โครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับ
บริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ  

   (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือน
ที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น การ
ปฏิบัติของยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อ
สิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมที่มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่  

 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)  

  เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งความสอดคล้อง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ
สอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมิน
ความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการคือ  

   (1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตาม 
ความเร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา  

   (2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการ 
แก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนำมาใช้
ตลอดช่วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก  

   (3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คำร้องทั่วไป ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือ
สนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการหรือได้รับความ
เสียหายจากการดำเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชากรเป้าหมาย  

 

6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)  

  เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่อง
ของกิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความ  สามารถใน
การเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการคือ  

   (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการอาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบ



 

กับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวน และ
ขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ  

   (2) สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหาร
โครงการ พัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากร
กลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดำเนินโครงการ  

 
   (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถ

ในการพ่ึงตนเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จด้วยดีทั้ง
การขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจำนวนประชากรเป้าหมาย การขยาย
กำลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่าย
โครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ  

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)  

  เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์
ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็น
ธรรมความเสมอภาคความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการคือ  

   (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญ
ทุกกลุ่มย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอ่ืน 
การจัดหาตำแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่
จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ  

    (2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรม
ระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนินโครงการให้
ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ หรือไม่โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียม
ในโอกาส บทบาทระหว่างชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี  

   (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น 
ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  
การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  และ
ผลกระทบด้านสังคม โดยคำนึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการดำเนิน
โครงการในปัจจุบัน  

 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities)  

  เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า การดำเนินโครงการจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการคือ  



 

   (1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจาก
การดำเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ในช่วงก่อนทำโครงการเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบใน
ลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดำเนินโครงการ  

   (2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้าน
เศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชน
และชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ต้องถูกน้า
ท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน  

   (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการ
ดำเนินโครงการและส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  อาทิ การดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม  

 

4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  

  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกหนึ่งคน
ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้  

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  



 

  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  เทศบาลตำบลสันทรายหลวงได้ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
สันทรายหลวง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก)   
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันทรายหลวงจัดทำแผน  
ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นรายไตรมาส และจัดทำแบบสอบถาม จำนวน 5 แบบ  
( รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก  )  เพ่ือติดตามผลการดำเนินงาน และจัดเก็บข้อมูล  
รวมทั้งประเมินผล  ดังนี้ 
  1.  แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 
  2.  แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.  แบบที่  3 / 1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  4.  แบบที่  3 / 2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
  5.  แบบที่  3 / 3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

  การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้  
    1. ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานติดตามแผนงาน  / โครงการที่ตั้งไว้

เป็นรายไตรมาสกำหนดไว้ 4 ไตรมาส ในรอบป ีคือ  
     ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม –ธันวาคม)    

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม –มีนาคม)  
     ไตรมาสที่ 3 (เมษายน –มิถุนายน)    
    ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม–กันยายน) 
   2. นำผลการดำเนินงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีที่ดำเนินการ  นำสรุปโครงการ 

ที่ดำเนินการจริงจากโครงการที่ตั้งไว้ในแผนว่ามีการดำเนินการจริงกี่โครงการและคิดเป็นร้อยละเท่าไร  
    3. ให้มีการสำรวจแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของประชาชนใน

เขตเทศบาล  
    4. ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผล และเสนอ

ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

    5. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  

  6. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 



 

 
การกำหนดเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

   (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation)  

   (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation)  

   (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  

  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินผล โครงการซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร 
และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัดจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนด
และวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมาณเป็นตัวชี้วัดรวมของแต่ละโครงการต่อไป  

  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ  

  ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
    ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
ผลการดำเนินงาน 
        เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564  
ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ  และภาคเอกชนใน
พ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   



 

 
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (กันเงิน/ค้างจ่าย) 
    รายจ่ายค้างจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน  53 โครงการ  
เป็นเงิน 57,057,386.- บาท ใช้ไป 42,080,868.- บาท คิดเป็นร้อยละ 73.75 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 
โครงการ เป็นเงิน 4,019,386.- บาท ประกอบด้วย 
    - ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 35 โครงการ  
          เป็นเงิน 36,125,868.- บาท 
    - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ  เป็นเงิน 5,965,000.- บาท  
   - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ   เป็นเงิน 4,019,800.- บาท  
    - ยกเลิก/เงินเข้าสะสม จำนวน 5 โครงการ   เป็นเงิน 10,956,718.- บาท  
 
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  
    รายจ่ายค้างจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 141 โครงการ  
เป็นเงิน 72,530,600.- บาท ใช้ไป 6,836,482.- บาท คิดเป็นร้อยละ 9.43 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 
โครงการ เป็นเงิน 4,019,386.- บาท ประกอบด้วย 
    - ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 40 โครงการ  
          เป็นเงิน 5,736,982.- บาท 
    - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ  เป็นเงิน 1,099,500.- บาท  
   - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 91 โครงการ   เป็นเงิน 65,057,000.- บาท  
    - คงเหลือ/โอนลด     เป็นเงิน 637,118.- บาท 
  
       งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563-2564 ประเภทจา่ยขาดเงินสะสม  
    รายจ่ายค้างจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 113 โครงการ  
เป็นเงิน 65,817,538.44 บาท ใช้ไป 11,489,688.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.46 และยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 4,019,386.- บาท ประกอบด้วย 
    - ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 12 โครงการ  
          เป็นเงิน 2,847,688.44 บาท 
    - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ  เป็นเงิน 8,642,000.- บาท  
   - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 82 โครงการ   เป็นเงิน 48,131,850.- บาท  
    - ยกเลิก/เหลือจ่าย จำนวน 6 โครงการ  เป็นเงิน 6,196,000.- บาท  
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการดำเนินการดำเนนิงานคณะกรรมการ 
 

   นอกจากนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง 
ประจำปี 2564 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      1. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2564 นอกจาก
เสนอสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวงรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจก
ให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพ่ือจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น
หรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 
    2. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย 
และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ  
และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพ่ือให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 
 

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


