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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
การติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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ส่วนที่ 1   
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ อาทิเช่นพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นต้น ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน  ด้าน
การส่งเสริมการลงทุน    พาณิชยกรรม ด้านการท่องเที่ ยว ด้านการบริหารจัดการ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกครอง
ท้องถิ่นจึงเปรียบเสมือนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ในการ
ฝึกฝน ให้การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองแก่ประชาชน โดยท าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  
เกิดจิตส านึกและเห็นความส าคัญ คุ้นเคยกับการใช้สิทธิทางการเมือง หน้าที่พลเมืองอันจะน าไปสู่ความศรัทธาและ
ความเลื่อมใสในระบบประชาธิปไตย 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่มากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นตนเอง จึงต้องมีการติดตามการ
ด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้และน าไปใช้
ในการ 
แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการอย่างแท้จริง 
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ส่วนท่ี 2 

       ข้อมูลทั่วไปต าบลเต่างอย 
ประวัติความเป็นมา  
             ต าบลเต่างอยเป็นชุมชนที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย อยู่อาศัยแบบชนบทกึ่งวิถีชุมชนจาก
การสอบถามข้อมูลผู้เฒ่า ผู้แก่คนในพ้ืนที่สันนิษฐานได้ว่าเดิมชาวบ้านเต่างอยน่าจะอพยพมาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในช่วงปี พ.ศ. 2370 เพราะ ในปี พ.ศ. 2180 -2237 มีการ
เปลี่ยนแปลงภายในราชส านักของนครเวียงจันทน์ และในปี พ.ศ. 2370 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ยกทัพไปตีเวียงจันทน์ได้ส าเร็จ จึงได้กวาดต้อนประชาชนลาวและให้ประชาชนที่กวาดต้อนมานั้น  ตั้งบ้านเรือนอยู่
ในพ้ืนที่เมืองสกลทวาปี และหนองหาร(เขตอ าเภอเมืองสกลนครในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ เมื่อคน
เป็นจ านวนมากอพยพมารอบๆหนองหารจับจองท ากินไว้เต็มหมดแล้ว ดังนั้นกลุ่มที่มาทีหลังจึงต้องขยายออกไป
รอบนอก จึงได้พากันเดินทางมาเรื่อยๆ จนมาถึงล าน้ าพุง และพบขัวด า (สะพาน) จึงตั้งทัพ (ที่พัก) เพ่ือหยุดพัก
ชั่วคราว เมื่อพักอยู่ได้ระยะหนึ่งได้สังเกตเห็นว่าพ้ืนที่แห่งนี้ อุดมสมบูรณ์ดี มีบริเวณพ้ืนที่กว้างขวาง มีน้ าอุดม
สมบูรณ์ เหมาะสมควรแก่การตั้งที่อยู่อาศัยและท ามาหากินได้สะดวกจึงมีมติเห็นควรใช้พ้ืนที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัย
เรื่อยมา ส่วนการตั้งชื่อของหมู่บ้านนั้น ชาวบ้านได้สังเกตพบว่าพ้ืนที่แห่งนี้มีเต่าอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากและมักจะ
เกาะอยู่ตามริมฝั่งล าน้ าพุง โดยค าว่า “เกาะ” มีความหมายตรงกับค าในภาษาท้องถิ่นนี้ว่า “งอย” เพราะเหตุนี้จึง
ได้ตั้งชื่อ หมู่บ้านว่า “บ้านเต่างอย” มาจนถึงปัจจุบัน  
 ส่วนชื่อสกุลต้นตระกูลของชาวบ้านในเขตนี้ มักจะใช้ค าว่า “งอย” น าหน้าชื่อสกุลตามชื่อหมู่บ้าน เช่น     
งอยผาลา, งอยภูธร, งอยจันทร์ศรี, งอยกุดจิก, งอยแพง, และได้ใช้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 
1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

บ้านเลขท่ี 189 หมู่ 7 บ้านเต่างอยใต้ ต าบลเต่างอย อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเต่างอยประมาณ  1 
กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
                             ทิศเหนือ      มีพ้ืนที่ติดกับ    ต าบลบึงทวาย       อ าเภอเต่างอย 
                             ทิศใต้  มีพ้ืนที่ติดกับ    ต าบลจันทร์เพ็ญ     อ าเภอเต่างอย                                   
                             ทิศตะวันออก มีพ้ืนที่ติดกับ    ต าบลตองโขบ        อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
                             ทิศตะวันตก มีพ้ืนที่ติดกับ    ต าบลนาตาล         อ าเภอเต่างอย  
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ต้ังอยู่บนที่ราบและมีพ้ืนที่ติดกับภูเขาบางส่วน เหนือจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ 180 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 624  กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 23 กิโลเมตร มี
ถนนสายหลักผ่านคือ ทางหลวงแผ่นดินสายบ้านโนนหอม-เต่างอย หมายเลข 2358 มาบรรจบทางหลวงแผ่นดิน
สายบ้าน      ศรีวิชา-กวนบุ่น หมายเลข 2339   มีล าน้ าไหลผ่านคือ ล าน้ าพุง โดยไหลมาจากเทือกเขาภูพาน 
ผ่านต าบลเต่างอยและไหลลงสู่หนองหาร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีอ่างเก็บน้ าในเขตต าบล 2 แห่งคือ อ่าง
เก็บน้ าห้วยค้อ และอ่างเก็บน้ าเครือเขาปอก ส าหรับใช้ในการเกษตร มีหนองน้ าที่ส าคัญคือหนองบัว  
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ขึ้นอยู่กับอิทธิพลลมมรสุมที่พัดผ่านที่ท าให้
สภาพภูมิอากาศไม่คงที่ แปรปรวนไปตามฤดูกาล 
1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดิน เป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ระบายน้ าได้ดี  เหมาะแก่การท าการเกษตร
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด มะเขือเทศ มันส าปะหลัง และอ่ืนๆ 
ตารางแสดงการจ าแนกพ้ืนที่การใช้ที่ดิน 
หมู่ บ้าน พื้นที่ถือครอง

ทั้งหมด (ไร่) 
พื้นที่ท าการ 

เกษตร  (ไร่) 

พื้นที่ท านา 

(ไร่) 

พืชไร ่(ไร่) พืชผัก(ไร่) ไม้ผล(ไร่) ไม้ดอก
(ไร่) 

1 เต่างอย 4,492 1,910 1,736 80 55 38 1 

2 เต่างอยเหนือ 4,325 2,047 1,749 183 68 45 1 

3 โคกงอย 6, ,150 1,780 1,463 192 70 50 5 

4 นางอย 9,084 3,421 2,719 347 190 159 6 

5 โพนปลาโหล 7,185 2,225 1,580 297 170 150 28 

6 น้ าพุงสามัคคี 3,072 897 694 106 35 60 2 

7 เต่างอยใต้ 4,692 2,068 1,851 106 75 34 2 

รวม 7 หมู่บ้าน 40, 000 14,348 11,792 1,311 663 536 46 
 

ข้อมูลจากเกษตรอ าเภอเต่างอย ปี 2562  
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  

ลักษณะของแหล่งน้ า เป็นแหล่งน้ าจืด มีแหล่งน้ าในพ้ืนที่ดังนี้ อ่างเก็บน้ า 2 อ่างคือ อ่างเก็บน้ าห้วยค้อ  
อ่างเก็บน้ าเครือเขาปอก ล าน้ าธรรมชาติที่ไหลมาจากภูเขามี 2 ล าน้ าคือ ล าน้ าพุง ล าห้วยอีนูน คลองส่งน้ า
ชลประทานคือคลองส่งน้ าห้วยหวด หนองมี 7 แห่ง ล าห้วยขนาดเล็ก(กุด)  มี 4 สาย  น้ าประปา น้ าผิวดินประจ า
หมู่บ้าน 9 หอถัง เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  

ลักษณะของไม้และป่าไม้เป็นประเภทป่าผลัดใบ ได้แก่ ป่าเต็งรัง ต้นไม้ที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ เต็ง รัง ติ้ว แต้ 
แดง กระบก   ผักหวาน พืชชั้นล่าง เช่น หญ้า ไผ่ป่า กระเจียว หญ้าคา และอ่ืนๆ ป่าไม้ที่มีในพ้ืนที่อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติภูผายล เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ 

 

ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลเต่างอย อยู่ภายใต้รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านเต่างอย, บ้านเต่างอยเหนือ, บ้านโคกงอย, บ้านนางอย, บ้านโพนปลาโหล, บ้านน้ าพุงสามัคคีและ  บ้านเต่า
งอยใต้ 
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2.2 การเลือกตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 7 หน่วยการเลือกตั้ง เลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยเลือกตั้งละ 2 คนและเลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายบุญเตรียม  งอยผาลา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒ นายวันชัย  งอยผาลา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓ นางแหวนทอง  บุตรสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔ นายศรีสุนทร  งอยภูธร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

   

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย   
  หมู่ที่ บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 14 คน 

1 บ้านเต่างอย 1.นายมูลมา  งอยภูธร ประธานสภาฯ 2. นายบุญชัย  งอยแพง 
2 บ้านเต่างอยเหนือ 1.นายบุญเตียง  งอยแพง ๒. นางล้วน  พรมเภา 
3 บ้านโคกงอย 1.นายวินัย  งอยปัดพันธ์ รองประธานสภาฯ 2.นายหอมจันทร์  ฮ่มภูงอย 
4 บ้านนางอย 1.นายมานิช  ใยพันธ์ 2.นางละม้าย  เภาโพธิ์ 
5 บ้านโพนปลาโหล 1.นายสยามรัฐ  งอยจันทร์ศรี  2.นายปรีชา  งอยภูธร 
6 บ้านน้ าพุงสามัคคี 1.นายเสถียร  งอยผาลา  2.นางสาวธัญชนก  งอยภูธร   
7 บ้านเต่างอยใต้ 1.นายประดิษฐ์  งอยแพง  2.นายประสิทธิ์  เผ่ามณี 

  

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
       จ านวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ตามทะเบียนราษฎร์อ าเภอเต่างอย 2,140 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น  5,822 
คน  แยกเป็น ชาย  2,952  คน  หญิง   2,870  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   90.96 คน/ตารางกิโลเมตร     
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ข้อมูลประชากรต าบลเต่างอย ตามทะเบียนราษฎร์อ าเภอเต่างอย 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านเต่างอย 235 343 322 665 

2 บ้านเต่างอยเหนือ 174 259 239 498 

3 บ้านโคกงอย 260 418 438 856 

4 บ้านนางอย 435 632 623 1,255 

5 บ้านโพนปลาโหล 334 427 395 822 

6 บ้านน้ าพุงสามัคคี 453 481 462 943 

7 บ้านเต่างอยใต้ 248 385 384 769 

 ทะเบียนกลาง 1 7 7 14 

รวม 7 หมู่บ้าน 

และทะเบียนกลาง (1) 

2,140 2,952 2,870 5,822 

ข้อมูล ตามทะเบียนราษฎร์อ าเภอเต่างอย ข้อมูล ณ 28 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

4. สภาพทางสังคม  
4.1 การศึกษา 
          ต าบลเต่างอยได้รับการจัดการศึกษาได้ครบทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ,การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  
การศึกษาในระบบได้แก่  

ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนระดับประถมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน    เต่า
งอยมีเด็กนักเรียน 20 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางอย มีเด็กนักเรียน 44 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริ
ยพล มีเด็กนักเรียน 35 คน ของเอกชนได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเก่งดีมีสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลักษณ์ 
ระดับปฐมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย โรงเรียนนางอย โพนปลา
โหล 
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 การศึกษานอกระบบ 
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเต่างอย 1 แห่ง 
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- การศึกษาตามอัธยาศัย 
- จัดให้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านมี ๗ แห่ง 

และจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้น าและประชาชนทั่วไป 
4.2 สาธารณสุข 

ต าบลเต่างอยด้านสาธารณสุขถือได้ว่าประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข 
จากการเก็บข้อมูลของ รพ.สต. โพนปลาโหลพบปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนดังนี้ (1) โรคเบาหวาน 
(2) โรคความดัน (3) โรคอ้วน (4) โรคไข้เลือดออก (5) โรคปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ มีสถานบริการดังนี้ 

 - สาธารณสุขอ าเภอเต่างอย                                                1       แห่ง 
 - โรงพยาบาลประจ าอ าเภอเต่างอย                                       1       แห่ง 

         - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล                               1       แห่ง                                                                                         
         - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน                                                   7       แห่ง                                                                      
         - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                   2       แห่ง  
  - อาสาสมัครสาธารณสุขจ านวน                                        134       คน 
4.3 อาชญากรรม หน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คือ 
         - สถานีต ารวจภธูรเต่างอย                                                 1      แห่ง 

  - ป้อมยามต ารวจที่มีเวรยามประจ าตลอด 24 ชม.                     1      แห่ง 
  - ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต. เต่างอย มีเวรยามประจ าจุดตลอด 24 ชม.   1      แห่ง 
     โทร.042-761463 หรอื 1669     

4.4 ยาเสพติด 
ต าบลเต่างอยจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นพื้นที่เขตรอยต่อของจังหวัดและมีพ้ืนที่ติดภูเขา การท างานของ

ต ารวจในพื้นที่อาจท างานได้ยากจึงท างานทั้ง 2 วิธีคือ วิธีการปราบปรามและวิธีป้องกัน จึงเน้นการเข้าถึง
ประชาชน การประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้กับชาวบ้าน 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

ต าบลเต่างอย มีกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบโดยตรงกับงานด้านสังคมสังเคราะห์และงานสวัสดิการ
สังคม การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การสังเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมอาชีพ ปัจจุบันมี 
ผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุจ านวน 730 ราย  เบี้ยยังชีพคนพิการ 228 ราย เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 7 ราย 
มีกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเต่างอยที่มีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและต าบลได้  ในปัจจุบันมี
ทุนส ารองสามารถพ่ึงพาตนเองได้และสามารถจ่ายสวัสดิการตามมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาโดยไม่ขัดต่อระเบียบ
ของกองทุน มีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกองทุน ฌาปนกิจสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ จ านวน 399 ราย 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง   

การคมนาคมขนส่งตามเส้นทางถนน เข้าถึงชุมชนได้สะดวก โดยยานพาหนะส่วนบุคคล และรถโดยสาร    
ประจ าทางไม่ค่อยสะดวกนัก  การไปมาติดต่อกันระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ จาก หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด และ
ประเทศ มีทางเข้าหลายสาย เป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง และถนนดินเพ่ือการเกษตร 
ถนนสาย หลัก โดยเดินทางจากถนนสายหลัก ดังนี้ 

- ถนนสายศรีวิชา-กวนบุ่น           1    สาย   ระยะทาง     ๒๕     กิโลเมตร                                                                    
- ถนนสายนายอ-เต่างอย            1    สาย   ระยะทาง     ๑๑     กิโลเมตร  
- ถนนสายโนนหอม-เต่างอย         1    สาย   ระยะทาง     ๑๒     กิโลเมตร   
- ถนนสายโคกศรีสุพรรณ-เต่างอย  1    สาย   ระยะทาง     ๑๘     กิโลเมตร                                                                              
- ถนนสายตองโขบ-เต่างอย          1    สาย   ระยะทาง     ๑๕     กิโลเมตร 

5.2 การไฟฟ้า 
การไฟฟ้าที่ให้บริการในต าบลเต่างอยคือการไฟฟ้าสวนภูมิภาค PEA  หน่วยย่อยเต่างอย ทุกหมู่บ้านมี

ไฟฟ้าเข้าถึง   คิดเป็นร้อยละ  100% และมีพ้ืนที่ขยายเขตไฟฟ้าไปสู่พ้ืนที่ทางการเกษตร ถึง ๒๕ % 
5.3 การประปา 

การประปาต าบลเต่างอย มี 2 หน่วยงานที่มาให้บริการน้ าประปาในพ้ืนที่ คือ การประปาส่วนภูมิภาค       
และการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ซึ่งมีคลอบคลุมทั่วทั้งต าบล ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการ
ตามความเหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของประชาชน 
5.4 โทรศัพท ์

โทรศัพท์ในที่สาธารณะ มีโทรศัพท์ของ TOT  มีไว้บริการตามจุดที่มีคนเป็นจ านวนมากและที่สาธารณะ 
แต่มีน้อยเนื่องจากปัจจุบันใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคล ท าให้ TOT ไม่คุ้มค่าในการติดตั้ง 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

มีที่ท าการไปรษณีย์ 1 แห่ง คือไปรษณีย์เต่างอย การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์และมีบริษัทขนส่งพัสดุที่สั่ง
สินค้า ออนไลน์ ส่งถึงที่และรวดเร็ว และการส่งสินค้าทางรถประจ าทาง โดยรับพัสดุที่บริษัทขนส่งในตัวจังหวัด
สกลนคร 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  

การเกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยัง ปลูกพืชแบบชนิดเดียวที่ส าคัญได้แก่ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มะเขือเทศ 
มันส าปะหลัง และได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเกษตรให้ปลูกพืชเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ มี
เกษตรกรบางส่วนที่ปรับปรุงพ้ืนที่และจัดท าเกษตรแบบผสมผสาน ยังมีการตื่นตัวน้อย  
6.2 การปศุสัตว์  

การปศุสัตว์ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เลี้ยงวัว หมู ไก่ เป็ด สายพันธ์พ้ืนบ้านและสายพันธ์ผสมได้รับการส่งเสริม
จากหน่วยงานปศุสัตว์และด าเนินการเองของเอกชนบ้าง และกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเองบ้าง 
6.3 การบริการ 

การบริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ อบต.ต้องรับผิดชอบต่อประชาชน เช่นการออกกฎระเบียบเมื่อเกิด
ปัญหาเช่น การบริการก าจัดขยะมูลฝอยปัจจุบันจ านวนผู้ใช้บริการ จ านวน 730 ราย มีผู้ใช้บริการน้ าประปา 
จ านวน 1,358 ราย  

การบริการของเอกชน มีร้านค้าและบริการ ได้แก่  (1) ร้านสะดวกซ้ือบริการตลอด 24 ชม. 1 ร้าน 
(2) ร้านสะดวกซ้ือบริการถึงเวลา 22.00 น. 1 ร้าน (3) ร้านขายของช า 29 ร้าน (4) ร้านซ่อมรถยนต์ 4 ร้าน 
(5) ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 ร้าน (6) ร้านขายปุ๋ย 3 ร้าน (7) ร้านจ าหน่ายน้ ามันหล่อลื่นและอะไหล่ยนต์ 2 
ร้าน (8) ลานรับซื้อยูคาร์ลิปตัส 1 แห่ง (9) ล้างอัดฉีด 2 แห่ง (10) รีสอร์ท 2 แห่ง (11) ร้านวัสดุก่อสร้าง 4 
ร้าน (12) ร้านตัดผม/เสริมสวย 7 ร้าน (13) ร้านขายรถจักรยานยนต์ 2 ร้าน (14) ธนาคาร  1  แห่ง      (15) 
ตัวแทนให้บริการโอนเงินเหมือนระบบธนาคาร 1 แห่ง  (16) ปั๊มน้ ามัน 4 แห่ง 
6.4 การท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวของต าบลเต่างอยด าเนินการ 2 ประเภท ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวมีการขยับตัวเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ มีผู้เดินทางมาท่องเที่ยวต าบลเต่างอยมากขึ้น
เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของผู้บริหารและสภาวัฒนธรรมต าบล มีการผลักดันและขับเคลื่อน  แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ สวนสาธารณะซึ่งมีสถานที่ผักผ่อนชมวิว ริมล าน้ าพุงและสักการะพญาเต่างอย ซึ่งเป็นรูปปั้น
พญาเต่าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวต าบลเต่างอย แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมคือแหล่งรวมพล
เสรีไทย ท่องเที่ยวตามประเพณีคือเที่ยวในงานประเพณีไหลเรือไฟซึ่งเป็นงานประจ าปีของต าบลเต่างอย   
6.4 อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต าบลเต่างอยคือ อุตสาหกรรมอาหาร มีโรงงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 1 แห่ง คือโรงงาน
อาหารส าเร็จรูป ดอยค า ผลิตภัณฑ์อาหารจ ากัด เป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยรับซื้อสินค้าจาก
เกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ือป้อนเข้าสู่โรงงานคือ ข้าวโพด มะเขือเทศ หม่อนผลสด มะเม่า กระเจี๊ยบ มะม่วงสุก ซึ่งได้
จากพ้ืนที่และรับซื้อจากจังหวัดใกล้เคียง โรงงานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระบาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งที่เสด็จมาเยี่ยมราษฏรต าบลเต่างอยและเห็นความยากจนของราษฎรจึงหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎร จึงมีด าริให้สร้างโรงงานขึ้น ที่บ้านนางอย  ต าบลเต่างอย 
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6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพต าบลเต่างอย ได้แก่ ธุรกิจการบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า เป็นคนกลางรับซื้อ-

ขายสินค้า เช่น ขายอาหาร ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ขายของช า ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์การไฟฟ้า  มีร้านค้า
ขยายใหญ่ขึ้นและเพ่ิมจ านวนขึ้น จากปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5 การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหรือ
หัตถกรรมในครัวเรือน เช่น ถักไม้กวาด ข้าวกล้อง ทอผ้า การบริการเช่นการซ่อมรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ ช่าง
เสริมสวยและบริการความงาม กลุ่มอาชีพที่ส าคัญของต าบลเต่างอยคือ กลุ่มถักไม้กวาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบล
เต่างอยท าข้าวกล้อง  ท าน้ าผลไม้จากธรรมชาติ กลุ่มทอผ้า กลุ่มน้ ายาล้างจาน 
6.6 แรงงาน 

เนื่องจากต าบลเต่างอย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แรงงานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพนักงานของ
โรงงานอาหารส าเร็จรูปบริษัทดอยค า จ ากัด และคนงานก่อสร้าง คนงานตามห้างร้านในตัวเมือง ส่วนใหญ่จะเข้า
ไปท างานรับจ้างในตัวเมือง  
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

ต าบลเต่างอยมีหมู่บ้านน าร่องพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงคือบ้านโคกงอย 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 
          ต าบลเต่างอยนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่มีวัด จ านวน 6 แห่ง และส านักสงฆ์ จ านวน 7 แห่ง มีพระ
ประมาณ 28 รูป ประชาชนใช้วัดเป็นที่ชุมนุมและร่วมกิจกรรมของส่วนรวม  
8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

ประเพณีและงานประจ าปีต าบลเต่างอยคืองานประเพณีไหลเรือไฟ จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ถือปฏิบัติมา
ตั้งแต่ครั้งโบราณและท าสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับการยกระดับเป็นงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดสกลนคร    
งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ และอ่ืนๆ 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเต่างอยมี 2 แบบ 1 ด้านหัตถกรรม คือ จักสานของใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์การหาปลา      
2. ด้านบุคคล เช่น ปราชญ์ ผูเ้ชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมทางศาสนา หมอสมุนไพร หมอเป่า หมอรักษาโรคกระดูก 
ช่างตีเหล็ก ผู้น าการท าพิธีกรรมเลี้ยงปู่ตา (เจ้าจ้ า) 

ภาษาถ่ินใช้ภาษาย้อ แตกต่างจาภาษาย้อทั่วไปและเป็นค าเฉพาะของบ้านเต่างอยคือค าว่า (กิน,ไป) ซึ่ง
เสียงจะยาวกว่าทั่วไป 
8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกเต่างอยคือไม้กวาดและผ้ายอมสีธรรมชาติ ข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์จากน้ า
ผลไม้ในท้องถิ่น เช่น น้ าผลไม้ ผลไม้อบแห้ง แปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น สามารถปลูก หม่อนผลสด ข้าวโพดฝักอ่อน  
ออกขายสู่ตลาดนอกได้ เป็นของฝากและของที่ระลึกได้ ราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่าย เป็นแหล่งผลิตเองในพ้ืนที่ 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งน้ า ป่าไม้ ภูเขา ต าบลเต่างอยยังมีทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้เห็นอยู่บ้างแต่ไม่มากนักเนื่องจากการ

บุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ เหลือพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายลที่มีการหวงห้ามไว้ แต่ยังมีผู้บุกรุก
จ านวนมากฝ่าฝืนกฎหมาย 
10. โครงสร้างส่วนราชการ 
 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยแบ่งส่วนงานออกเป็น 1 ส านัก 4 กอง ดังนี้ 
(1)ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (2) กองคลัง  (3) กองช่าง (4) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      
(5) กองสวัสดิการสังคม 
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ส่วนที่ 3 
                            กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
2.1 แนวทางการติดตาม 
 การติดตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การ
ติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อม
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน, ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น, เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการด าเนินงาน 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ 
2.2 แนวทางการประเมิน 
 ในปัจจุบัน การประเมินผลเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้
ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การ
ติดตามและประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงาน ที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร เป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
 นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ ในขณะที่การติดตามเป็นการตรวจสอบ
การด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ การประเมินผลจะเป็นการบ่งบอกถึงผลที่เกิดจากการด าเนินการว่าเป็น ไป
ตามหรือบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ หรือไม่อย่างไร การประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนซึ่ง
มีความส าคัญมาก เพราะเป็นตัววัดและบอกว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นได้ผลเป็นอย่างไร 
เป็นไปตามที่มุ่งหวังมากน้อยเพียงใด และสามารถน าผลการประเมินนี้มาพิจารณาตัดสินในครั้งต่อไปอีกว่าควรจะ
มีการด าเนินการตามโครงการนี้ต่อไปหรือควรจะหยุดด าเนินการเพียงแค่นี้ เพราะผลที่ได้จากการประเมินไม่ว่าจะ
เป็นผลผลิตหรือผลกระทบ จะเป็นตัวสะท้อนถึงความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ 
2.3 วิธีการติดตามและประเมินผล 

2.3.1  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
2.3.2  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 
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2.4  ประเภทของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 จากการที่ระบบติดตามนั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินการภายในโครงการ ซึ่งถือเป็นการประเมิน
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่ และเป็นการควบคุมผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพราะฉะนั้นจึงแบ่งประเภทของการติดตามและประเมินผล ได้ดังนี้ 
 2.4.1 การติดตามผลการด าเนินงาน เป็นรูปแบบของการติดตามที่พิจารณาว่าปัจจัยน าเข้าหรือ
ทรัพยากรของโครงการ ชนิดใดที่สามารถใช้ได้สอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลาการด าเนินงานที่ตั้งไว้รวม
ไปถึงการพิจารณาผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลิตออกมาได้ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
 2.4.2 การติดตามขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกลไกการ ด าเนินงานโครงการ โดยท าการวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานในแง่มุมต่างๆ ได้แก่
การรับรู้โครงการของกลุ่มเป้าหมายและการด าเนินงานโครงการสู่ผู้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ ความมี
ประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร และการเชื่อมต่อประสานระหว่างหน่วยงานปฎิบัติงานกับผู้รับประโยชน์  
ความรวดเร็วและงบประมาณของกลไกการด าเนินงาน คุณภาพของผลผลิตที่วัดออกมาได้ การเปรียบเทียบ
ทางเลือกวิธีการอ่ืนๆ ที่เป็นไปได้ การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น 
2.5  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

2.5.1 ขั้นตอนการวางแผนระบบติดตาม ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้ 
               (1)ก าหนดประเด็นในการติดตาม การด าเนินโครงการทุกประเภทย่อมมีความเกี่ยวข้องประมาณ
ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ด าเนินการ ดังนั้นจึงจ าเป็น ที่จะต้องมีการก าหนดประเด็นที่ใช้ติดตาม โดยปกติการศึกษา
ติดตามในเรื่องหนึ่งๆ สามารถท าได้หลายวิธี แต่ละวิธีก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งในแง่ของรายละเอียด 
ความซับซ้อน เวลาและงบประมาณที่ผู้บริหารใช้ โครงการจึงควรระบุชนิดของข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการได้รับจา
การติดตามประเด็นในการติดตาม หรือข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
      - การติดตามโครงการและผลผลิตที่ได้ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลา
ด าเนินการ 
        - การติดตามกระบวนการด าเนินการโครงการ ซึ่งให้ข้อมูลในด้านประสิทธิภาพของโครงการและได้รับ
ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 
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                 (1) จัดตั้งหน่วยติดตามโครงการ เป็นการระบุจ านวนผู้ติดต่อโครงการให้เหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะของโครงการ มีเงื่อนไขในการติดตาม บุคลากรที่ติดตามควรจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
โครงการและการติดตามโครงการต่างๆ หากบุคลากรในหน่วยติดตามมีจ านวนมากก็ควรที่จะมีการแบ่งความ
รับผิดชอบภายในการติดตาม เพ่ือให้การประสานงานการด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
                 (2) ก าหนดกรอบและเนื้อหาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยที่หน่วยติดตาม
ประเมินผลจะต้องศึกษาภาพรวม ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และวัตถุประสงค์ในการติดตามก่อนที่จะ
สร้างตัวชี้วัดขึ้นมา และก าหนดขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการติดตามประเมินผล นับตั้งแต่การวางแผนการติดตาม
ประเมินผลจนถึงการจัดท ารายงานสรุปผลการติดตาม 
         2.5.2  ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ผู้ติดตามต้องออกเก็บข้อมูลโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือน ามาวิเคราะห์และจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามในขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนการด าเนินการติดตาม
และประเมินผล แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
                  (1) เตรียมตัวก่อนเก็บข้อมูล ก่อนด าเนินการเก็บข้อมูล หน่วยติดตามและประเมินผลควรก าหนด
สิ่งต่างๆ ให้ชัดเจน ได้แก่ ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการน ามาจัดท าเป็นตัวชี้วัด วิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล และก าหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
                  (2) ติดตามเก็บข้อมูล จากการใช้วิธีที่ได้เลือกไว้ในหัวข้อที่ (2.1) 
                  (3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ เป็นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้รวบรวมมา แล้วน ามาวิเคราะห์ในรูป
ของตัวชี้วัดก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นรายงาน 
          2.5.3 ขั้นตอนหลังการติดตามหลังจากการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลตามตัวชี้วัดแล้ว หน่วยติดตาม
ต้องจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล เพ่ือน าเสนอแก่ผู้บริหารโครงการ โดยที่รูปแบบของรายงาน
จะต้องเป็นไปตามที่ผู้บริหารโครงการต้องการ และจัดท ารายงานให้ทันตามก าหนดการเพ่ือเป็นการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือใช้ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
               การรายงานผลการติดตามและประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ในระบบติดตามหนึ่งๆ อาจจะมี
การจัดท ารายงานทั้ง 3 ประเภทนี้หรือไม่ก็ได้ จ านวนครั้งในการรายงานและจ านวนเนื้อหาในรายงานนี้ขึ้นอยู่กับ
ทรัพยากรที่ใช้ในการติดตาม เช่น งบประมาณ ระยะเวลา บุคลากร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รูปแบบที่ใช้รายงาน
การติดตามให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบไม่จ าเป็นต้องอยู่ในลักษณะของรายงานเสมอไป สามารถสรุปผลการ
ติดตามในรูปแบบอ่ืนๆ ได้ เช่น การแจกหนังสือเล่มเล็กๆ การติดประกาศให้ทราบ หรือการพบปะพูดคุยกับ
ประชาคมท้องถิ่น เป็นต้น 
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 ส่วนที่ 4  

ผลการด าเนินงาน 

          ขอรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวนโครงการและงบประมาณตามที่จ่ายจริงตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2563-30 มีนาคม 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือนมีจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการตาม
งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2564 จึงขอรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาได้ทราบผล  ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ เบิกจ่ายแล้ว หมายเหตุ 
 งานบริหารงานทั่วไป   

1 เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารต าแหน่งนายก   257,040  
2 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก อบต.    21,060  
3 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต.  21,060  
4 ค่าตอบแทนเลขานุการนายก  43,200  
5 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.  684,000  
6 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  1,142,020  
7 เงินประจ าต าแหน่ง  126,000  
8 เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง   273,360  
9 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  27,270  
10 ค่าเช่าบ้าน   12,500  
11 เงินช่วยเหลื่อการศึกษาบุตร  13,000  
12 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าจ้างเหมาบริการ 462,480  
13 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ 3,040  
14 ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 1,000  
15 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 23,996  
16 ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ 54,200  
17 โครงการจัดซื้อต้นดอกดาวเรือง 99,990  
18 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 86,560  
19 วัสดุส านักงาน 156,416  
20 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 137,705  
21 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,450  
22 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,700  
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ที ่ โครงการ/รายการ เบิกจ่ายแล้ว หมายเหตุ 
23 ค่าไฟฟ้า 345,895.60  
24 ค่าโทรศัพท์ 1,117.14  
25 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 20,544  
26 ค่าครุภัณฑ์อ่ืน โครงการจัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 150,000  
27 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างฐานซุ้ม

ถวายดอกไม้จันทน์ 
130,000  

28 รายจ่ายอื่น(รายจ่ายค้างจ่าย)ค่าไฟฟ้า 169,015.41  
 รวม 4,475,619.15  
 งานบริหารงานคลัง   
29 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 525,700  
30 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 3,550  
31 เงินประจ าต าแหน่ง 21,000  
32 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 153,960  
33 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 8,550  
34 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,937  
35 ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ 29,300  
36 ค่าวัสดุส านักงาน 26,351  
37 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,560  
 รวม 795,908  
 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
38 ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 39,000  
39 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ 88,698  
 รวม 127,698  
 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
40 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 304,380  
41 เงินประจ าต าแหน่ง 21,000  
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ที ่ โครงการ/รายการ เบิกจ่ายแล้ว หมายเหตุ 

42 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 23,200  
43 ค่าวัสดุส านักงาน 750  
 รวม 349,330  
 งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
44 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (ครู ผดด) 393,420  
45 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 462,120  
46 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 2,000  
47 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 35,500  
48 ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ 2,956  
49 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 47,200  
50 ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศพด. บ้านเต่างอย 39,100  
51 ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศพด. บ้านนางอย 87,400  
52 ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศพด. วัดป่าวิริยะ

พล 
46,000  

53 ค่าจัดการเรียนการสอน  ศพด. บ้านเต่างอย(สื่อการเรียนการสอน) 28,900  
54 ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. บ้านนางอย (สื่อการเรียนการสอน) 64,600  
55 ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. วัดป่าวิริยะพล (สื่อการเรียนการสอน) 34,000  
56 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 533,573.88  
57 อุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวันโรงเรียน) 1,392,000  
 รวม 3,168,769.88  
 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   
58 เงินเดือนพนักงาน 311,700  
59 เงินประจ าต าแหน่ง 21,000  
60 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 61,020  
61 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 12,000  
62 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,420  
63 ค่าเช่าบ้าน 15,000  
64 ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ 3,900  
65 ค่าเดินทางไปราชการ 4,168  
 รวม 434,208  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-17- 
 

ที ่ โครงการ/รายการ เบิกจ่ายแล้ว หมายเหตุ 
 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
66 เงินเดือนพนักงาน 438,720  
67 เงินประจ าต าแหน่ง 21,000  
68 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 338,880  
69 ค่าจ้างพนักงานจ้าง 35,130  
70 ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ 4,500  
71 ค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอย 76,317.50  
72 ค่าซ่อมแซม 11,000  
73 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 96,510  
74 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าส านักงาน ไฟฟ้า OTOP 438,499.68  
  รวม 1,460,557.18  
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   
75 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (สภาวัฒนธรรมต าบลเต่างอย) 60,000  
 รวม 60,000  
 งานงบกลาง   
76 สมทบกองทุนประกันสังคม 69,228  
77 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,007,500  
78 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,008,000  
79 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  36,000  
80 สมทบระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 100,000  
81 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 175,645  
 รวม 4,396,373  
 

รวมทั้งสิ้น  41 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณทั้งสิ้น  8,268,463.21  บาท 
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จากการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและผลการด าเนินงานเพ่ือให้ทราบการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผลปรากฏว่าการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 มีการ
ด าเนินงานไปมากน้อยเพียงใด  คิดเป็นร้อยละของจ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการและงบประมาณท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 

 

ข้อมูลจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตามแผนงานเปรียบเทียบกับกิจกรรมท่ีด าเนินการ/งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564 
แผนงาน จ านวน

กิจกรรม
ทั้งหมด 

จ านวน
กิจกรรม     
ที่ด าเนิน 

การ 

จ านวน
กิจกรรมที่ยัง
ไม่ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณที่ตั้ง 
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณที ่
เบิกจ่ายแล้ว 

 1 ต.ค.60- 31 
มี.ค. 61 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ตามข้อบัญญัต ิ
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

55 37 12 12,346,67
5 

5,271,527.1
5 

7,075,147.85 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

7 2 5 648,000 127,698 520,302 

แผนงานการศึกษา 28 18 10 8,188,980 3,518,099.8
8 

4,670,880.12 

แผนงานสาธารณสุข 1 - 1 100,000 - 100,000 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

14 8 6 1,138,740 434,208 704,532 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

29 9 20 4,274,860 1,460,557.1
8 

2,814,302.82 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4 - 4 115,000 - 115,000 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4 1 3 1,040,000 60,000 980,000 

แผนงานการเกษตร 1 - 1 5,000 - 5,000 

แผนงานงบกลาง 8 6 2 9,186,645 4,396,373 4,790,272 

รวม 157 81 76 37,043,90
0 

15,268,463.
21 

21,775,436.7
9 
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สรุป  กิจกรรมทั้งหมด 157 กิจกรรม กิจกรรมที่ด าเนินการ 81 กิจกรรม จ านวนกิจกรรมที่ยังไม่ด าเนินการ 76 
กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งตามข้อบัญญัติ 37,043,900 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค.63-  31 
มี.ค. 64 จ านวน  8,268,463.21  บาท  งบประมาณคงเหลือตามข้อบัญญัติ 21,775,436.79 บาท 

- จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 52  ของกิจกรรมทั้งหมด  
- จ านวนกิจกรรมที่ยังไม่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 48 ของกิจกรรมทั้งหมด 
- งบประมาณท่ีด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ  41  ของงบประมาณทั้งหมด 
- งบประมาณท่ียังไม่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ  59 ของงบประมาณทั้งหมด 

 
 
 


