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คาํนํา 

 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหารเพ่ือการปรับปรุงแผนงาน 

เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการเพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการ 

ท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสมเพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน พัฒนาแผนงานตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี ทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ินเพ่ือตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการ

หรือยุติโครงการ 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘

หมวด ๖ ขอ ๒๙ (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา

ทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว 

และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 

ของทุกป 

 คณะกรรมการฯ หวังเปนวารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
แมขาวตม สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดมีความเจริญกาวหนา ม่ันคง ม่ังคง ยั่งยืน และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด 
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 1 การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลแม่ขา้วตม้ 

บทนํา 
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมี
จุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม สามารถกํากับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตมหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม 
รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม
ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด  
มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4.ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม วาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม 
ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหาร
ระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของ
เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคมภายใตความ
ตองการและความพึงพอใจของประชาชน 

   บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุม
รอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็ง 
และเม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการ
ปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตมใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและ
เรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมโดยการติดตาม
และประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงค
ท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 

วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ

บทที่ 1 

 



  

 2 การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลแม่ขา้วตม้ 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคได
ดังนี้ 
   1.เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินซ่ึงจะชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ี
ของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2.เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว  
สภาพผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
   3.เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงานโครงการ  
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปน 
   4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณ 
   5.เพ่ือผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค 
   6.เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานกั/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ 

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล  มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย 

 สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาคัดเลือก    จํานวน 3 คน 
 ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน 2 คน 
 ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน 2 คน 
 หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง   จํานวน 2 คน 
 ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก    จํานวน 2 คน 

  โดยคณะกรรมการ เลือกกรรมการหนึ่งคน ทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
ทาน ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ ใหมีวาระตําแหนงคราวละสี่ป อาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
   กําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ ดังนี้ 
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   1. การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะใชเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม  
   3. ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ 
ข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   4. การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไว แตละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย    
  5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตาม
แบบท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
  6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
   7. การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจใน
สํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป  
ซ่ึงอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 
 
 

   3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 
ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี

เปดเผยภายใน 15 วัน นับแตวันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด

ประกาศไมนอยกวา 30 วัน โดยอยางนอยป

ละ 1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทกป 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 

ผูบริหารทองถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ อปท. 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบริหารทองถิ่น สภาทองถิ่น รายงานผล เสนอ 

 

ผูบริหารทองถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 



  

 4 การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลแม่ขา้วตม้ 

 
 

 

 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) ใชวิธีการเก็บขอมูลการติดตามผลรวม โดยการสรางเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบ
สังเกตการณ  (Observation)  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ท่ีไดกําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

 

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   - ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
   - สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผานมาทุกครั้ง 
   - รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทอง ถ่ินภายในกําหนดเวลา เ พ่ือใหผู บริหารทอง ถ่ินเสนอสภาทอง ถ่ิน/คณะกรรมการพัฒนาทอง ถ่ิน   
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยูจริงในมา
ปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเปนโครงการในรอบ 5 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจากปงบประมาณท่ี
ผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินของซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ 
พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบล และอาจรวมถึงอําเภอ
และจังหวัดดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน 

  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ซ่ึงตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมิน กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบท่ี
สําคัญ ๒ ประการ ดังนี้ 
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีองคประกอบ ท่ีสําคัญ  คือ  
      1. ผู เขารวมติดตามและประเมินผล อันไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผูรับผิดชอบแผนยุทธศาสตร ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของ และผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินนั้น ๆ 
   2. เครื่องมือ อันไดแก เครื่องมืออุปกรณหรือสิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดข้ึนซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวอาจเปนไดท้ัง
ขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับ
จากแผนยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบบันทึกขอมูล แบบ
วัดความรู แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ หรือการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตาง ๆ  
   3. กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ อันไดแก วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะตอง
ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร ซ่ึงเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตาง ๆ แผนพัฒนา  แผนการ
ดําเนินงานขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนิน
โครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตาม
ท่ีตั้งไวหรือไม 

   วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   1. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือกําหนดกรอบ
แนวทาง วิธีการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
   2. หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงาน ตั้งแตเริ่มปงบประมาณ จนสิ้นสุดโครงการ ( 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของปถัดไป )  
   3. ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว
หรือไม 
   4. สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา  
   5. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 
   6. เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน 

   3. กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลสิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
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 - แบบติดตามผลการดําเนินงาน โดยการติดตามการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใชจายงบประมาณ โดยการติดตามและประเมินผลดวยระบบ 
e-plan และระบบ e-laas 

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
    - แบบประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานในภาพรวม โดยไดมีการ

ประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนารวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เปนการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึน
จริงเม่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพ 

 

ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  1.ทําใหทราบถึงปญหาและความตองการท่ีแทจริง สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาและ
แกไขทันที เพ่ือนําไปสูการพัฒนาขององคกร 
  2. ทําใหการวางแผนงาน/โครงการไดตรงเปาหมาย แกปญหาไดถูกจุด และพัฒนาไดตรง 
ตามนโยบาย 
  3. ทําใหดําเนินการตามแผนงานไดอยางราบรื่น สามารถปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคอยาง
ไดผล หรือปรับแผนใหเหมาะสมมากข้ึน 
  4. ทําใหทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการอยางชัดเจน อันจะเปนขอมูลไปสูการ
ตัดสินใจไปสูสภาพปจจุบันปญหาความตองการ 
  5. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  6.สามารถเก็บรวมรวม วิ เคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเ ก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ  
สภาพปญหาตาง ๆ ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ี
เปนจริง ทําใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรตาง ๆ 
  7.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการ 
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การติดตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น   

  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหาร 
สวนตําบลแมขาวตมซ่ึงมีการแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปญหาความตองการของประชาชน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย แผนชุมชน และนโยบายของผูบริหาร
ทองถ่ินโดยมียุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดานมีแผนงานดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
  แผนงาน  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

1.3 แผนงานการเกษตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
  แผนงาน  
  2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  แผนงาน 
  3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.2 แผนงานงบกลาง 
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.4 แผนงานสาธารณสุข 
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  แผนงาน   

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.2 แผนงานการเกษตร แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

  ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  แผนงาน   
 5.1 แผนงานการศึกษา 
 5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
5.4 แผนงานงบกลาง 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  แผนงาน 
  6.1 สรางความเขมแข็งของชุมชน 

บทที่ 2 
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  6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

วิสัยทัศน 

  “ตําบลนาอยู เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีรวมสราง อนุรักษสิ่งแวดลอม นอมนําปรัชญา พัฒนาอยางยั่งยืน” 

”กลยุทธ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนสง/รางระบายน้ําและโครงสรางพ้ืนฐาน  
  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบชลประทานประปาใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคและการพัฒนา 
                          แหลงน้ําเพ่ือ การเกษตร  
  กลยุทธท่ี 3 พัฒนางานดานผังเมือง และงานควบคุมอาคาร  
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  
  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ิน  
  กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  
  กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองได  
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  
  กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการดูแลสุขภาพการสาธารณสุขการปองกันและควบคุมโรคในพ้ืนท่ี  
  กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปญหา 
       ยาเสพติด  
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  กลยุทธท่ี 1 การสรางจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน  
  กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการขยะ  
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
  กลยุทธท่ี 1 ยกระดับการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบใหมีคุณภาพและท่ัวถึง  
  กลยุทธท่ี 2 สนับสนุนการศาสนาการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
  กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนการสรางแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลายนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู  
                          ตลอดชีวิต  
  กลยุทธท่ี 4 สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ  
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินรวมตรวจสอบและรับ 
                          ผลประโยชนรวมกัน  
  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยีใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
  กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและการประเมินผลขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมไดกําหนดการติดตาม

โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองในแตละยุทธศาสตรท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือติดตาม
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ความกาวหนาของการดําเนินงานซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

แมขาวตมไดกําหนดการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ 2565 เปน 1 ครั้ง / ป  

 การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพ่ือใหทราบวาหนวยงานตางๆ ไดดําเนินงานตาม

โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใดและเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงานประจําป

หรือไม หรือมีปญหาขอขัดของประการใดท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีกําหนดไว 

 การประเมินผล (Evaluation) เปนการตรวจสอบความกาวหนาของแผนงานโครงการ ตลอดจน

การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการวามีมากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดข้ึน การ

ประเมินผลจึงเปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงานโครงการ วาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการ

นั้นหรือไมเพียงใดโดยแบงการประเมินเปน 2 ระดับ  

  1. การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงาน

และการใชงบประมาณในแตละโครงการ โดยหนวยงานผูรับผิดชอบจะสํารวจความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการท่ี

มีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ  และรายงานตอผูบังคับบัญชา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

พัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการนั้น ๆ ตอไป 

  2. การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการ

ดําเนินงานโครงการ และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีใหรับงบประมาณในแตละยุทธศาสตร

การพัฒนา เม่ือสิ้นสุดงวดปงบประมาณเพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหความสําเร็จของยุทธศาสตร 
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ผลการวิเคราะหการติดตามและการประเมินผล 

  การติดตามความกาวหนาในการดําเนินโครงการเปนการเก็บขอมูลตามโครงการตางๆ  
ในปงบประมาณท่ีมีการดําเนินการ และนํามาสรุปเปนภาพรวมของการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
ปรากฏในงบประมาณขอบัญญัติประจําปงบประมาณ เ พ่ือใหบรรลุ เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แยกเปนจํานวนโครงการและจํานวนงบประมาณตามยุทธศาสตร 

 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2565 

ขอบัญญัต ิ รอยละ แผนพัฒนาทองถ่ิน
พ.ศ. 2565 

ขอบัญญัต ิ รอยละ 

1.การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

583 35 6.00 358,167,450.00 9,422,500.00 2.63 

2. การพัฒนาดานพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

18 4 22.22 620,000.00 100,000.00 16.13 

3. การพัฒนาดานดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

79 49 62.02 31,993,000.00 39,256,816.50 122.70 

4. การพัฒนาดานการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

14 5 35.71 1,400,000.00 468,571.50 33.47 

5. การพัฒนาดานพัฒนา
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

19 3 15.79 4,656,873.00 53,000.00 1.14 

6. การพัฒนาดานพัฒนา
การเมืองและการบริหาร 

16 5 31.25 536,000.00 471,000.00 87.87 

รวม 729 101 13.85 397,373,323.00 49,771,888.00 12.53 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร 
โครงการตามแผนพัฒนา โครงการท่ีไดรับอนุมัติ โครงการดําเนินการเสร็จ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

บทที่ 3 
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1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 583 358,167,450.00 35 9,422,500.00 12 3,979,566.39 

2. ดานพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

18 620,000.00 4 100,000.00 3 80,000.00 

3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 79 31,993,000.00 49 39,256,816.50 33 36,045,429.38 
4. ดานการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

14 1,400,000.00 5 468,571.50 1 420,000.00 

5. ดานพัฒนาการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

19 4,656,873.00 3 53,000.00 2 27,900.00 

6. ดานพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร 

16 536,000.00 5 471,000.00 4 413,583.00 

รวม 729 397,373,323.00 101 49,771,888.00 55 40,966,478.77 

  จะเห็นไดวา โครงการในปงบประมาณ 2565 จํานวน 101 โครงการ เม่ือเปรียบเทียบจํานวน
โครงการในแตละยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีจํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จมากท่ีสุด 33 โครงการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 12 โครงการ 
สวนยุทธศาสตร ท่ี มีจํานวนโครงการดํ าเนินการแลว เสร็จนอยท่ีสุด  คือ  ดานการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 โครงการ  

การดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตร 
ขอบัญญัติ 
(โครงการ) 

จํานวนโครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 35 
 

12 34.28 8 
 

22.86 15 42.86 

2. ดานพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 4 3 75.00 - - 1 25.00 

3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 49 33 67.35 - - 16 32.65 

4. ดานการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5 1 20.00 - - 4 80.00 

5. ดานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 2 66.67 - - 1 33.33 

6. ดานพัฒนาการเมืองและการบริหาร 5 4 80.00 - - 1 20.00 

รวม 101 55 54.46 8 7.92 38 37.62 

 

การใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ขอบัญญัต ิ
(งบประมาณ) 

งบประมาณ 

ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (11,740,000.00) 
9,422,500.00 

3,979,566.39 33.90 2,705,500.00 23.05 2,677,000.00 36.22 

2. ดานเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

   100,000.00 80,000.00 80.00 - - 20,000.00 20.00 
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3. ดานการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต 

39,256,816.50 36,045,429.38 91.82 - - 305,000.00 0.78 

4. ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

468,571.50 
 

420,000.00 89.63 - - 48,571.50 
 

10.37 

5. ดานพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

53,000.00 27,900.00 52.64 - - 25,000.00 47.17 

6. ดานพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

471,000.00 413,583.00 87.81 - - 50,000.00 10.62 

รวม 49,771,888.00 40,966,478.77 82.31 2,705,500.00 5.44 3,125,571.50 6.28 

   การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมภายใตยุทธศาสตร
การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร รวมท้ังสิ้น 101 โครงการ สามารถดําเนินงานสําเร็จไดตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด
ไว จํานวน 55 โครงการ คิดเปนรอยละ 54.46 โครงการอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ คิดเปน 
รอยละ 7.92 และโครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน 38 โครงการ คิดเปนรอยละ 37.62 

 
รูปท่ี 3.1 จํานวนโครงการตามสถานการณดําเนินโครงการ 
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รูปท่ี 3.2 สัดสวนของงบประมาณท่ีเบิกจายและงบประมาณคงเหลอื 

การเบิกจายงบประมาณตามรายยุทธศาสตร  
1.ดานโครงสรางพ้ืนฐานมุงเนนการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา   

คูระบายน้ํา การจัดหาแหลงน้ํา แหลงกักเก็บน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการพัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ มีจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงาน ท้ังหมด 35 โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 34.28 และโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอย
ละ 22.86 โดยไมไดดําเนินโครงการ จํานวน 15 โครงการ คิดเปนรอยละ 42.86 

โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เบิกจาย คงเหลือ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพรอมบดอัด
หมูท่ี 1 

790,000.00 
(-234,500.00) 

555,500.00 
 

0.00 กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 2 520,000.00 
(-112,000.00) 

408,000.00   0.00 กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 
 

421,000.00 
(-1,000.00) 

420,000.00 0.00 กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยตนกอก หมูท่ี 6 
 

168,000.00 168,000.00 0.00 กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 520,000.00 
-120,000.00 

399,990.00 10.00 กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 520,000.00 
-114,000.00 

406,000.00 0.00 กองชาง 
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ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เบิกจาย คงเหลือ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15 448,000.00 448,000.00 0.00 กองชาง 
8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 16 334,000.00 334,000.00 0.00 กองชาง 
9 ขยายเขตไฟฟาติดต้ังไฟฟากิ่ง ในหมูบาน หมูท่ี 18 120,000.00 119,302.16 697.84 กองชาง 
10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 125,000.00 125,000.00 0.00 กองชาง 
11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 20 520,000.00 

-101,000.00 
419,000.00 0.00 กองชาง 

12 โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายใน
หมูบาน หมูท่ี 21 

187,000.00 176,774.23 10,255.77 กองชาง 

รวม 4,673,000.00 3,979,566.39 10,963.61  

โครงการอยูระหวางดําเนินการ 

ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ ผูกพัน คงเหลือ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ หมูท่ี 1 

125,000.00 125,000.00 0.00 กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 3 

287,000.00 287,000.00 0.00 กองชาง 

3 กอสรางรางระบายนํ้า(คสล.)พรอม
ฝาปด หมูท่ี 3 

113,000.00 113,000.00 0.00 กองชาง 

4 กอสรางรางระบายนํ้า(คสล.) 
พรอมฝาปด หมูท่ี 5 

520,000.00 515,000.00 5,000.00 กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนนโดยวิธีลาด
ยาง หมูท่ี 7 

520,000.00 
(-60,000.00) 

460,000.00 0.00 กองชาง 

6 โครงการตอเติมศาลา
อเนกประสงค หมูท่ี 8 

330,000.00 330,000.00 0.00 กองชาง 

7 กอสรางรางระบายนํ้ารูปตัวยู
พรอมฝาปดหมูท่ี 12 

520,000.00 475,500.00 44,500.00 กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 18 

400,000.00 400,000.00 0.00 กองชาง 

รวม 2,815,000.00 2,705,500.00 49,500.00  

 

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการจริง 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 โครงการกอสรางหลังคาคลมุลาน
อเนกประสงค หมูท่ี 3 

120,000.00 อยูระหวางเตรียมดําเนินโครงการ กองชาง 

2 โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค 
หมูท่ี 4 

99,000.00 อยูระหวางเตรียมดําเนินโครงการ กองชาง 

3 โครงการขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC. 333,000.00 โอนลดงบประมาณไปดําเนินโครงการอื่น กองชาง 
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ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการจริง 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ชั้น 13.5 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 
น้ิว ความลึกบอ 150.00 เมตร หมูท่ี 6 

4 วางทอ คสล. พรอมบอพัก หมูท่ี 6 22,000.00 อยูระหวางเตรียมดําเนินโครงการ กองชาง 
5 โครงการกอสรางรั้วสุสาน หมูท่ี 6 200,000.00 อยูระหวางเตรียมดําเนินโครงการ กองชาง 
6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 8 
75,000.00 อยูระหวางเตรียมดําเนินโครงการ กองชาง 

7 ขุดลอกอางเก็บนํ้าหวยผาลาด หมูท่ี 
11 

520,000.00 อยูระหวางเตรียมดําเนินโครงการ กองชาง 

8 ขยายเขตไฟฟาติดต้ังไฟฟากิ่ง ใน
หมูบาน หมูท่ี 13 

220,000.00 
 

เปล่ียนแปลงรายละเอียดเปนโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 13 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางระบบประปา หมูบาน 
หมูท่ี 14 

502,000.00 
 

ขาดความพรอมในดานสถานท่ีดําเนินโครงการ 
โอนลดงบประมาณไปดําเนินโครงการอื่น 

กองชาง 

10 โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค 
หมูท่ี 15 

72,000.00 อยูระหวางเตรียมดําเนินโครงการ กองชาง 

11 โครงการกอสราง ปรับปรุง ขยายตอ
เติมศาลาเอนกประสงค หมูท่ี 16 

186,000.00 อยูระหวางเตรียมดําเนินโครงการ กองชาง 

12 กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู
พรอมฝาปด หมูท่ี 17 

530,000.00 อยูระหวางเตรียมดําเนินโครงการ กองชาง 

13 ขุดเจาะบอนํ้าบาดาล หมูท่ี 21 333,000.00 อยูระหวางเตรียมดําเนินโครงการ กองชาง 
14 โครงการกอสรางศาลา

อเนกประสงค หมูท่ี 22 
520,000.00 โอนลดงบประมาณไปดําเนินโครงการอื่น กองชาง 

15 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค
พรอมหองนํ้า หมูที่ 23 

520,000.00 อยูระหวางเตรียมดําเนินโครงการ กองชาง 

รวม (4,252,000.00) 
2,677,000.00 

  

 

โครงการกอสรางท่ีโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม 

ท่ี โครงการ อนุมัติงบ ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมูบาน หมูท่ี 6 

+330,000.00 333,000.00 0.00 0.00 กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงตอเติมระบบ
ประปา หมูท่ี 13 

+220,000.00 
 

220,000.00 0.00 0.00 กองชาง 

3 โครงการปรับปรุงตอเติมระบบ
ประปา หมูท่ี 14 

+464,000.00 
 

464,000.00 0.00 0.00 กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 22 

+1,040,000.00 
(-520,000.00) 

520,000.00 0.00 0.00 กองชาง 

6 โครงการกอสรางศาลา
อเนกประสงค หมูท่ี 22 

+520,000.00 
-520,000.00 

- - ไมได
ดําเนินงาน 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางโรงจอดรถ 
อบต.แมขาวตม 

+740,000.00 740,000.00 0.00 0.00 กองชาง 

รวม 3,314,000.00 2,277,000.00    
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2. ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว มุงเนนการสงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวมีจํานวนโครงการ
ตามแผนดําเนินงาน ท้ังหมด 4 โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 75.00
ไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.00 

โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เบิกจาย คงเหลือ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบริเวณภายใน
สํานักงาน อบต.แมขาวตมและพ้ืนท่ีในตําบล 
แมขาวตม 

20,000.00 15,433.00 4,567.00 สํานักปลดั 

2 โครงการอบรมพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตําบลแมขาวตม 

30,000.00 30,000.00 0.00 สํานักปลดั 

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนา
สตรตีําบลแมขาวตม 

30,000.00 30,000.00 0.0 สํานักปลดั 

รวม 80,000.00 75,433.00 4,567.00 สํานักปลดั 

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการจริง 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 โครงการแขงขันกีฬาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม 

20,000.00 งดจัดกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

สํานักปลดั 

3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต มุงเนนการรักษา ฟนฟู การปองกันและบุกรุกทําลายทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานท้ังหมด 49 โครงการสามารถดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน 33 โครงการ คิดเปนรอยละ 67.35 และโครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน 16 โครงการ คิดเปนรอยละ 
32.65 

โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เบิกจาย คงเหลือ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอน 10,500.00 10,033.92 466.08 สํานักปลดั 
(งบกลาง) 

2 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 22,042,800.00 20,533,600.00 1,509,200.00 สํานักปลดั 
(งบกลาง) 

3 สนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการ 4,562,400.00 4,218,200.00 344,200.00 สํานักปลดั 
(งบกลาง) 

4 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 66,000.00 10,000.00 56,000.00 สํานักปลดั 
(งบกลาง) 

5 เงินสํารองจาย 693,231.50 
 

683,806.26 9,425.24 สํานักปลดั 
(งบกลาง) 

6 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแม
ขาวตม 

50,000.00 30,660.00 19,340.00 สํานักปลดั 
(งบกลาง) 
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ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เบิกจาย คงเหลือ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

7 สมทบกองทุน สปสช. อบต.แมขาวตม 225,550.00 207,378.00 18,172.00 สํานักปลดั 
(งบกลาง) 

8 สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน (กบท.) 

716,965.00 706,930.00 10,035.00 สํานักปลดั 
(งบกลาง) 

9 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 230,000.00 164,051.00 65,949.00 สํานักปลดั 
(งบกลาง) 

10 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000.00 8,400.00 6,600.00 สํานักปลดั 
(งบกลาง) 

11 โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม 288,000.00 262,000.00 26,000.00 สํานักปลดั 
12 โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภณัฑ

ในตําบลแมขาวตม 
30,000.00 28,200.00 1,800.00 สํานักปลดั 

13 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ 

15,000.00 7,500.00 7,500.00 สํานักปลดั 
(งานปองกัน) 

14 โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย คุมครอง
ผูบริโภค 

30,000.00 19,170.00 10,830.00 สํานักปลดั 
(สาธารณสุข) 

15 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึน้ทะเบียน
สัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาหญิงจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

14,100.00 7,041.00 7,059.00 สํานักปลดั 
(สาธารณสุข) 

16 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟาหญิงจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

70,000.00 70,000.00 0.00 สํานักปลดั 
(สาธารณสุข) 

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 3 ตาม
โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 0.00 สํานักปลดั 
(สาธารณสุข) 

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 5 ตาม
โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 0.00 สํานักปลดั 
(สาธารณสุข) 

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 8 ตาม
โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 0.00 สํานักปลดั 
(สาธารณสุข) 

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 9 ตาม
โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 0.00 สํานักปลดั 
(สาธารณสุข) 

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 10 
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 0.00 สํานักปลดั 
(สาธารณสุข) 

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 11 
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 0.00 สํานักปลดั 
(สาธารณสุข) 

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 12 
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 0.00 สํานักปลดั 
(สาธารณสุข) 

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 14 
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 0.00 สํานักปลดั 
(สาธารณสุข) 

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 16 
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 0.00 สํานักปลดั 
(สาธารณสุข) 
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ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เบิกจาย คงเหลือ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 18 
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 0.00 สํานักปลดั 
(สาธารณสุข) 

27 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 22 
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 0.00 สํานักปลดั 
(สาธารณสุข) 

28 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 1,939,400.00 1,824,873.20 114,526.80 กองการศึกษา 

29 อาหารกลางวัน 2,839,200.00 2,711,142.00 128,058.00 กองการศึกษา 

30 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 

2,839,200.00 2,711,142.00 128,058.00 กองการศึกษา 

31 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหาร และ คร/ูผูดูแลเด็กเล็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรยีนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม 

10,000.00 5,400.00 4,600.00 กองการศึกษา 

32 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการเครือขาย
การศึกษาทองถ่ิน 

10,000.00 10,000.00 0.00 กองการศึกษา 

33 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

2,034,470.00 1,595,902.00 438,568.00 กองการศึกษา 

รวม 38,951,816.50 36,045,429.38 2,906,387.12  

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ ขอบัญญัต ิ เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการจริง 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 คาใชจายในการจัดการจราจร 5,000.00  สํานักปลัด 
(งบกลาง) 

2 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 30,000.00 งดจัดกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

กองการศึกษา 

3 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม 

15,000.00 งดจัดกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

กองการศึกษา 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
บุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น 

15,000.00 งดจดักิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

กองการศึกษา 

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 
1 ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 ไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สํานักปลัด 
(สาธารณสุข) 

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 
2 ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 ไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สํานักปลัด 
(สาธารณสุข) 

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 
4 ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 ไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สํานักปลัด 
(สาธารณสุข) 

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 
6 ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 ไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สํานักปลัด 
(สาธารณสุข) 
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ท่ี โครงการ ขอบัญญัต ิ เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการจริง 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 
7 ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 ไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สํานักปลัด 
(สาธารณสุข) 

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 
13 ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 ไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สํานักปลัด 
(สาธารณสุข) 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 
15 ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 ไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สํานักปลัด 
(สาธารณสุข) 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 
17 ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 ไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สํานักปลัด 
(สาธารณสุข) 

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 
19 ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 ไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สํานักปลัด 
(สาธารณสุข) 

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 
20 ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 
 
 

20,000.00 ไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สํานักปลัด 
(สาธารณสุข) 

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 
21 ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 ไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สํานักปลัด 
(สาธารณสุข) 

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 
23 ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 ไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สํานักปลัด 
(สาธารณสุข) 

รวม 305,000.00   

  4.  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มุงเนนการสงเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการศึกษาและสงเสริมฟนฟูศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มีจํานวนโครงการตามแผน
ดําเนินงานท้ังหมด 5 โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 20.00 และ 
โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 80.00 

โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เบิกจาย คงเหลือ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 คาเชาเตาเผาขยะ จํานวน 2 เตา 420,000.00 420,000.00 0.00 สํานักปลดั 

รวม 420,000.00    

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการจริง 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 โครงการรักนํ้า รักปา รัก 10,000.00 งดกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการจริง 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

แผนดิน โรคไวรัสโคโรนา 2019 
2 โครงการประชารัฐรวมใจ 

แหลงนํ้าสวยใส ไรผักตบชวา 
10,000.00 งดกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ

โรคไวรัสโคโรนา 2019 
สํานักปลัด 

3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

30,000.00 
 

ไมไดเริ่มดําเนินโครงการ  
โอนลดไปดําเนินโครงการอ่ืน 
 

สํานักปลัด 

4 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
ในชุมชน 

15,000.00 งดกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคไวรสัโคโรนา 2019 

สํานักปลัด 

รวม 65,000.00   

   5. ดานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุงเนนการสงเสริมใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปองกันปญหายาเสพติด สงเสริมสุขภาพอนามัยและควบคุมปองกันโรคติดตอ 
สวัสดิการสังคม การพัฒนาอาชีพใหแกประชาชน มีจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานท้ังหมด 3 โครงการ 
สามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67 และโครงการไมไดดําเนินการ จํานวน 1 
โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 

โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เบิกจาย คงเหลือ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคญัทาง
ศาสนา 

20,000.00 19,900.00 100.00 กองการศึกษา 

2 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงนํ้าพระธาตดุอยตุง 

8,000.00 8,000.00 0.00 กองการศึกษา 

รวม  28,000.00 27,900.00 100.00  

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการจริง 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 
โครงการแขงขันกีฬา
ผูสูงอาย ุ

25,000.00 งดกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคไวรสัโคโรนา 2019  

กองการศึกษา 

รวม 25,000.00   

  6. ดานพัฒนาการเมืองและการบริหาร เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย
แกชุมชนกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือพัฒนาและจัดระเบียบภายในชุมชนมีจํานวนโครงการตาม
แผนดําเนินงาน ท้ังหมด 5 โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 80.00 และ
โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 20.00 

โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
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ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เบิกจาย คงเหลือ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 โครงการดําเนินการเลือกตั้ง 400,000.00 
(-80,000.00) 

312,583.00 7,417.00 สํานักปลดั 

2 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

11,000.00 11,000.00 0.00 สํานักปลดั 

3 โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของสวนราชการและองคกร  
จ.เชียงราย 
 

50,000.00 50,000.00 0.00 สํานักปลดั 

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ระดับอําเภอ อําเภอ
เมืองเชียงราย 

40,000.00 40,000.00 0.00 สํานักปลดั 

รวม 501,000.00 413,583.00 7,417.00  

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการจริง 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง อบต.แม
ขาวตม 

50,000.00 งดกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคไวรสัโคโรนา 2019 

สํานักปลดั 

รวม 50,000.00   

  

รายการครุภัณฑตามขอบัญญัติงบประมาณและแผนการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2565 

ท่ี โครงการ ขอบัญญัติ เบิกจาย คงเหลือ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมูบาน
พรอมติดตั้ง หมูท่ี 13 

100,000.00 100,000.00 0.00 กองชาง 

2 คาจัดซื้อรถเข็นลอเดี่ยว 23,450.00 23,450.00 0.00 สํานักปลดั 
3 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ

ปรับมุมมอง 16 ชองสัญญาณ 
94,000.00 94,000.00 0.00 กองการศึกษา 

รวม 217,450.00 217,450.00 0.00  
 

การประเมินความพึงพอใจ  

 การประเมินความพึงพอใจเปนการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพซ่ึงเปนการติดตามและ
ประเมินทางดานประสิทธิผลโดยแสดงผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม)ใน
การพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมการประเมินจะชวยทําใหทราบถึง
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ผลสะทอนของการดําเนินงาน ความพึงพอใจรวมท้ังแสดงผลของความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอความคุมคาใน
การใชประโยชนกับงบประมาณท่ีเบิกจายในการดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่องตามแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม 
  การประเมินความพึงพอใจ โดยการคัดเลือกโครงการมาประเมินแยกตามรายยุทธศาสตร ซ่ึงมี
โครงการท่ีรับการคัดเลือกมาประเมิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี้  
   - โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย คุมครองผูบริโภค 
   - โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแมขาวตม 
   - โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพตําบลแมขาวตม 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

∗ กลุมตัวอยาง : ผูเขารวมกิจกรรม, ประชาชนในพ้ืนท่ี, ผูเขารวมโครงการ 

∗ เครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ สําหรับ
ประชาชนท่ัวไป มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ียการแปลความหมาย Rating  Scale 

  5  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ระดบัคะแนน 4.21 – 5.00       
  4  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  ระดบัคะแนน 3.41 – 4.20       
  3  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง ระดบัคะแนน 2.61 – 3.40       
  2  หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย  ระดบัคะแนน 1.81 – 2.60       
  1  หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด ระดับคะแนน 1.00 – 1.80  

  โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย คุมครองผูบริโภค 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 1. สรุปจํานวน  
จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวนท้ังสิ้น 82 คน 
 2.สรุปงบประมาณ 
 โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย คุมครองผูบริโภค ไดรับงบประมาณตามขอบัญญัติองคการตําบล 

แมขาวตม ป 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย จํานวน 30,000 บาท แบงเปน  
1.คาตอบแทนวิทยากร 2.คาอาหารกลางวัน 3.อาหารวางและเครื่องดื่ม 4.คาปายโครงการ และ 5.คาเกียรติบัตร
จบหลักสูตรการอบรม และ 6.คาวัสดุในการฝกอบรม เบิกจายจริง 19,170.- บาท งบประมาณคงเหลือ 10,830.- 
บาท 

 สวนท่ี 2 ความพึงพอใจ 
สรุปผลการประเมินโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการฝกอบรม โดยภาพรวมคาเฉลี่ย 4.61 (คะแนนเต็ม 5) ความพึง

พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 62.40 โดยมีประเด็นท่ีผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 
  1) หลักสูตรเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาความสามารถ คาเฉลี่ย 4.89 
  2) ความสามารถในการถายทอดสื่อสาร ความเขาใจ ของวิทยากร คาเฉลี่ย 4.89 
  3) คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม คาเฉลี่ย 4.61 
 และประเด็นท่ีผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 3 อันดับ คือ 
  1) ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชในการบรรยาย คาเฉลี่ย 4.44 
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  2) สามารถนําสิ่งท่ีไดรับจากโครงการไปใชในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย 4.49 
  3) ระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.54 

ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัด โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย คุมครองผูบริโภค 

ประเด็น คาเฉลี่ย 
 

ระดับคุณภาพ 

1.ดานการฝกอบรม   
1.1 เน้ือหาในการฝกอบรม 4.55 มากท่ีสุด 
1.2 ระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม 4.54 มากท่ีสุด 
1.3 รูปแบบและวิธีการฝกอบรมมคีวามเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 4.59 มากท่ีสุด 
1.4 คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม 4.61 มากท่ีสุด 
1.5 หลักสูตรเอ้ืออํานวยตอการเรยีนรูและพัฒนาความสามารถของทาน 4.89 มากท่ีสุด 
1.6 ทานสามารถนําสิ่งท่ีไดรับจากโครงการไปใชในการปฏิบัติงาน 4.49 มากท่ีสุด 

 
2.ดานวิทยากร ความรู ความเขาใจ ในโครงการ   
2.1 ความสามารถในการถายทอดสื่อสาร ความเขาใจ 4.89 มากท่ีสุด 
2.2 การเรียงลําดับการบรรยายเน้ือหาไดครบถวน 4.54 มากท่ีสุด 
2.3 การเปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคดิเห็น 4.59 มากท่ีสุด 
2.4 การตอบคําถามไดตรงประเดน็และชัดเจน 4.61 มากท่ีสุด 

2.5 ใชเวลาไดเหมาะสมมาก/นอยเพียงใด 4.44 มากท่ีสุด 

ตารางสรุปผลการประเมินความรูความเขาใจของผูเขาอบรม โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย คุมครองผูบริโภค 

ประเด็น คาเฉลี่ย 
 

ระดับคุณภาพ 

1.1 ความรูกอนฝกอบรม 1.56 นอยท่ีสุด 
1.2 ความรูหลังฝกอบรม 4.61 มากท่ีสุด 

ผลประเมินตัวข้ีวัดความสําเร็จ 
1.เชิงปริมาณ 
  1) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมายท้ังหมด 
  - บรรลุเปาหมาย เนื่องจากมีผูเขารวมโครงการมากกวาจํานวนท่ีต้ังไว โดยกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไว

จํานวน 100 คน มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน ท้ังสิ้น 82 คน คิดเปนรอยละ 82 
  2) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 
  - บรรลุเปาหมาย เนื่องจากมีผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจระดับ

มากถึงมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.61 เทากับรอยละ 92.20 
2. เชิงคุณภาพ 

    -บรรลุเปาหมาย เนื่องจากประชาชน ท่ีเขารวมโครงการเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการ
อาหารสะอาด สุขอนามัยท้ังผูประกอบการและผูสัมผัสอาหาร และสามารถนําความรูมาปรับใชในการจัดการดาน
อาหารและสุขลักษณะท่ีดีภายในชุมชนของตนเอง โดยคะแนนสรุปผลการประเมินความรูความเขาใจของผูเขาอบรมท่ี
มากข้ึนจาก 1.56 ระดับนอย เปนคะแนนเฉลี่ย 4.61 ในระดับมากท่ีสุด 

 สวนท่ี 3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
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 1. ปญหาอุปสรรค 
     เนื่องจากการฝกอบรมตามโครงการอยูในชวงของการระบาดของโรคคิดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019  

(โควิด-19) ทําใหเกิดความยากลําบากในกระบวนการดําเนินกิจกรรม สงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินการตาม
กําหนด อีกท้ังผูประกอบการท่ีสมัครเขารวมโครงการไมมาเขารวมอบรมตามกําหนดการของโครงการ 

2. ขอเสนอแนะ 
      ควรวางแผน ประสานงานกับผูเขารวมกิจกรรม เพ่ือกําหนดระยะเวลาทํากิจกรรม ควรปรับเวลาใน

การบรรยายและเวลาในการดําเนินการใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  
 
 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแมขาวตม 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 1. สรุปจํานวน 

     จํานวนผูเขารวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงแหนแดงในกะละมัง ตามโครงการอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแมขาวตม จํานวน 100 คน 
 2. สรุปงบประมาณ 

     โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแมขาวตม ไดรับงบประมาณตามขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําป 2565 ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน หมวด 
คาใชสอยจํานวน 30,000 บาท โดยแบงเปน 1.คาอาหารกลางวัน 2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 3.คาปายไวนิล  
4.คาตอบแทนวิทยากร และ 5.คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม เบิกจายจริง 30,000.- บาท  

 สวนท่ี 2 ความพึงพอใจ 
สรุปผลการประเมินโครงการ 
- ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแมขาวตม 

เปนผูเขารวมโครงการ จํานวน 82 คน ระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 4.50 (คะแนนเต็ม 5) โดยมีประเด็นท่ีผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดแยกเปนรายดาน ไดแก 

1. ดานวิทยากร  
     1) การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน คาเฉลี่ย 4.77 
     2) ความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม คาเฉลี่ย 4.77 
2. ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 

     1) สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.80 
     2) ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.77 
3. ดานการนําความรูไปใช 
   1) มีความม่ันใจและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชได คาเฉลี่ย 4.73 

     2) คาดวาสามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดได คาเฉลี่ย 4.72 
     3) สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได คาเฉลี่ย 4.71 
  

ตาราง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแมขาวตม 
ประเด็น คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. ดานวิทยากร   
1.1 การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน 4.77 มากท่ีสุด 
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ประเด็น คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1.2 ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 4.76 มากท่ีสุด 
1.3 การเช่ือมโยงเน้ือหาในการฝกอบรม 4.34 มากท่ีสุด 

1.4 มีความครบถวนของเน้ือหาในการฝกอบรม 4.52 มากท่ีสุด 

1.5 การใชเวลาตามท่ีกําหนดไว 4.03 มาก 

1.6 การตอบขอซักถามในการฝกอบรม 4.77 มากท่ีสุด 

2. ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร   
2.1 สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 4.22 มากท่ีสุด 
2.2 ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 4.67 มากท่ีสุด 
2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.77 มากท่ีสุด 
2.4 อาหารมีความเหมาะสม 4.96 มากท่ีสุด 
3. ดานความรู ความเขาใจ   
3.1 ความรู ความเขาใจ กอนการอบรม 3.00 ปานกลาง 
3.2 ความรู ความเขาใจ หลังการอบรม 4.51 มากท่ีสุด 
4. ดานการนําความรูไปใช   
4.1 สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 4.71 มากท่ีสุด 
4.2 มีความมั่นใจและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชได 4.73 มากท่ีสุด 
4.3 คาดวาสามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดได 4.72 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.50 มากท่ีสุด 

 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ จากผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
1. ควรเตรียมพรอมในการเริ่มกิจกรรมแตละชวงไมใหเกิดความลาชา ดําเนินกิจกรรมตามกําหนดการ

อยางเหมาะสม 
2. ควรเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรมใหมีความตอเนื่องของเนื้อหาเพ่ือใหเกิดความเขาใจไดงาย 
3. ควรมีการเตรียมพรอมดานสถานท่ีใหมีความสะอาดและมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

ผลประเมินตัวข้ีวัดความสําเร็จ 

1.เชิงปริมาณ 

  1) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนกลุมเปาหมายท้ังหมด 
   กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงแหนแดงในกะละมัง ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุตําบลแมขาวตม  
  - บรรลุเปาหมาย เนื่องจากผูเขารวมโครงการมากกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีผูเขารวมโครงการ

จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 100 
2) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม  
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงแหนแดงในกะละมัง ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุตําบลแมขาวตม  
   - บรรลุเปาหมาย เนื่องจากมีผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก
ท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.50 หรือ เทากับ รอยละ 90.00 

2. เชิงคุณภาพ 
     1) ประชาชนมีความรู ความเขาใจ สามารถดําเนินกิจกรรมการเพาะเลี้ยงแหนแดงในกะละมัง  
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 -บรรลุเปาหมาย เนื่องจากผูเขารับการอบรมท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในกิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงแหนแดง ซ่ึงไดรวมกันทํากิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน กอนการฝกอบรมมีความรูระดับ
ปานกลางท่ีคาเฉลี่ย 3.00 หลังการฝกอบรมมีความรูอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.51 

  
 สวนท่ี 3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 1. ปญหาอุปสรรค 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผูเขารวมกิจกรรมอบรมเปนผูสูงอายุ ทําใหเกิดการดูแลผูเขารวม
กิจกรรมไมท่ัวถึง การดําเนินการติดขัด ไมตอเนื่องตั้งแตการแจกอุปกรณ การอธิบายข้ันตอน การสาธิตและวิธี
ปฏิบัติ 

 2.ขอเสนอแนะ 
 ควรแบงจํานวนผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเปน 2 วัน เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับความรูและฝกปฏิบัติ

ไดอยางท่ัวถึง 

 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพตําบลแมขาวตม 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 1. สรุปจํานวน  

 จํานวนผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ ภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนา
กลุมอาชีพตําบลแมขาวตม จํานวนท้ังสิ้น 70 คน 

 2.สรุปงบประมาณ 
 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพตําบลแมขาวตม ไดรับงบประมาณตามขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลแมขาวตม ประจําป 2565 ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย
จํานวน 30,000 บาทโดยแบงเปน 1.คาอาหารกลางวัน 2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 3.คาปายไวนิล  
4.คาตอบแทนวิทยากร และ 5.คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม เบิกจายจริง 28,200.- บาท งบประมาณคงเหลือ 
1,800.- บาท 

 สวนท่ี 2 ความพึงพอใจ 
 สรุปผลการประเมินโครงการ 

1.ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ ภายใต
โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพตําบลแมขาวตมเปนผูเขารวมโครงการ จํานวน 70 คน  

2. ระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการ (คะแนนเต็ม 5) ความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก 
   1) มีความม่ันใจและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชได คาเฉลี่ย 4.80 
   2) คาดวาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพร/ถายทอดได คาเฉลี่ย 4.73 
   3) ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาของวิทยากร คาเฉลี่ย 4.60 

ตาราง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแมขาวตม 
ประเด็น คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. ดานวิทยากร   
1.1 การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน 4.51 มากท่ีสุด 
1.2 ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 4.60 มากท่ีสุด 
1.3 การเช่ือมโยงเน้ือหาในการฝกอบรม 4.50 มากท่ีสุด 
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ประเด็น คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1.4 มีความครบถวนของเน้ือหาในการฝกอบรม 4.59 มากท่ีสุด 

1.5 การใชเวลาตามท่ีกําหนดไว 4.57 มาก 

1.6 การตอบขอซักถามในการฝกอบรม 4.59 มากท่ีสุด 

2. ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร   
2.1 สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 4.50 มากท่ีสุด 
2.2 ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 4.44 มากท่ีสุด 
2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.43 มากท่ีสุด 
2.4 อาหารมีความเหมาะสม 4.57 มากท่ีสุด 
3. ดานความรู ความเขาใจ   
3.1 ความรู ความเขาใจ กอนการอบรม 3.96 ปานกลาง 
3.2 ความรู ความเขาใจ หลังการอบรม 4.61 มากท่ีสุด 
4. ดานการนําความรูไปใช   
4.1 สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 4.51 มากท่ีสุด 
4.2 มีความมั่นใจและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชได 4.80 มากท่ีสุด 
4.3 คาดวาสามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดได 4.73 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.53 มากท่ีสุด 
 

 ผลประเมินตัวข้ีวัดความสําเร็จ 
1.เชิงปริมาณ 

 1) จํานวนผูเขารวมอบรมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากมีผูเขารวมโครงการตรงตามจํานวนท่ีตั้งไว  
โดยกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไวจํานวน 60 คน มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน ท้ังสิ้น 70 คน คิดเปนรอยละ 116.67 

   2) ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากมีผู เขารวมอบรมมีความ 
พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.53 

2. เชิงคุณภาพ 
     -บรรลุเปาหมาย เนื่องจากประชาชน ท่ีเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ  

มีความรูมากข้ึน จากการทําแบบทดสอบวัดความรู กอน-หลังการฝกอบรม โดยมีคะแนนเพ่ิมมากข้ึนจากระดับ 
3.96 ในระดับมาก เปน 4.61 ระดับมากท่ีสุด 
 สวนท่ี 3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 ปญหาและอุปสรรค 
     เนื่องจากชวงเวลาในการจัดกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการอยูในชวงของการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมจึงไปดวยความยากลําบากเพราะตองถือปฏิบัติตาม
แนวทางมาตรการการปองกันโรคอยางเครงครัด 
 
 
  ขอเสนอแนะ 
     สรางความเขาในในการดําเนินกิจกรรมตางๆภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําให
ประชาชนยึดถือปฏิบัติใหคุนชิน และนําไปปฏิบัติเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆตอไป กําหนด
ระยะเวลาทํากิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับสถานการณมากยิ่งข้ึน 
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ภาพกิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

                    
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเท่ียว 

อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแมขาวตม กิจกรรมเพาะเลี้ยงแหนแดง 

                  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อาหารสะอาด ปลอดภัย คุมครองผูบริโภค 

     
 

สงเสริมพัฒนากลุมอาชีพตําบลแมขาวตม 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เชาเตาเผาขยะ 

           
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

               
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ใหความรูในการเลือกตั้ง 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 
ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 9 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 7 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 8 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 54 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 3 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 4 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 

(๕) 4 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 5 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๕) 5 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 5 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 5 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 5 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 5 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 4 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล
คาดวาท่ีจะไดรับ 

(๕) 4 

     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 5 
รวมคะแนน ๑๐๐ 87 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๑. การสรุป
สถานการณการพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใช
การวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐ 9 

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปรมิาณ เชน การวัดจํานวน
โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลติน่ันเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไว
หรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จาํนวนท่ีไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) 
ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐ 7 

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ มา
ใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดาํเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอ
ความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรอืไม ประชาชน
พ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ การดําเนินการตางๆ มสีภาพหรือลักษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมายของแผนปฏิบัตริาชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐ 9 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มคีวามสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ิน
โดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
พ้ืนท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 8 

๕. โครงการพัฒนา 
   ๕.๑ ความชัดเจนของ 
ช่ือโครงการ 
 

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ี 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลว
เขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

  
(๕) 

 
3 

   ๕.๒ กําหนดวัตถุ 
ประสงคสอดคลองกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มคีวามเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 
 

(๕) 4 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
   ๕ . ๓  เ ป า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนําไปสู
การตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน 
สามารถระบุจาํนวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มผีลผลติอยางไร กลุมเปาหมาย 
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําท่ีไหน 
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุมเปาหมายรอง 

(๕) 4 

  ๕.๔ โครงการมีความ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความเสนอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 5 

   ๕ . ๕  เ ป า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

โครงการมคีวามสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับท่ี ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยดึเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏริูประบบเพ่ือสรางสังคมสงูวัยอยางมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาค
และความเปนเมือง (๕) การสรางความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบรหิารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕) 5 

  ๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง Thailand 
๔.๐ 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก 
เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภณัฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสู
การเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเตมิเตม็ดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจยัและพัฒนาแลวตอยอด
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 5 

  ๕.๗ โครงการสอด 
คลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ี
ไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได
กําหนดข้ึนเปนปจจุบัน 

(๕) 5 

  ๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจนหรือ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ใ ห
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ 
 
 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดาํเนินการเอง
หรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชน
ตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 5 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
  ๕.๙ งบประมาณมี
ค ว า ม สอ ด ค ล อ ง กั บ
เปาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการจัดทํา
โครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) 5 

  ๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) 4 

  ๕.๑๑ มีการกําหนด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ วั ต ถุ 
ประสงคและผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ี สามารถวัดได 
(measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสทิธิภาพ 
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(๕) 4 

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคลอง
กับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปได
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับ
ของความสําเรจ็ได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุดและสามารถปฏิบัตไิด (๔) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) 
สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 87 
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                                    สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เปนกรอบ
แนวทางในการบริหารงานพัฒนาทองถ่ินโดยแบงยุทธศาสตรการพัฒนาออกเปน 6 ดาน โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 แบงออกเปน 

 1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สงเสริมการกอสรางถนน ซอย พรอมกับกอสรางและ
ปรับปรุงระบบ คูคลองระบายน้ํา ซ่ึงชวยใหเกิดความรวดเร็วในการระบายน้ํา ปองกันปญหาน้ําทวม มีการขยาย
เขตไฟฟาสาธารณะเพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยเฉพาะผูท่ีใชเสนทางสัญจรไปมา  
มีน้ําอุปโภค บริโภค เพียงพอตอความตองการของประชาชน โดยมุงเนนการแกไขปญหาตามความจําเปนเรงดวน
เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและเปนการเชื่อมโยงในการใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงาน
ราชการหรือทองถ่ินไดอยางเหมาะสมและคุมคากับงบประมาณมีจํานวนท้ังสิ้น 35 โครงการ 

 2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสม มีการบริหารดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เปนการ
กระตุนเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลแมขาวตมโดยการสงเสริมการทองเท่ียว พัฒนาวิสาหกิจ 
พรอมท้ังไดพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพและเปนท่ีตองการของตลาดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีจํานวนท้ังสิ้น 4 โครงการ 

 3. การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัยแกชุมชน สนับสนุนและสงเสริมสุขภาวะของชุมชน การสงเคราะหผูดอยโอกาสใหไดรับการดูแลอยาง
ท่ัวถึง สงเสริมใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปองกันปญหายาเสพติด สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและควบคุมปองกันโรคติดตอ สวัสดิการสังคม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผูยากไรและผูดอยโอกาสทาง
สังคมไดรับการสงเคราะหดูแล ทุกคนมีโอกาสไดรับอยางท่ัวถึงและเหมาะสม ท่ีนําไปสูการบริหารจัดการชุมชน
เขมแข็ง มีจํานวนท้ังสิ้น 49 โครงการ 

 4. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมการดูแลรักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดลอมในชุมชนอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม โดยสรางจิตสํานึก
และความรวมมือของประชาชนในการรักษาสภาพแวดลอม ซ่ึงไดมีการสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแล
ชุมชนของตนเอง ดวยการบริหารจัดการและดูแลกันเองในชุมชน การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป มีจํานวนท้ังสิ้น 5 โครงการ 

 5. การพัฒนาดานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต อนุรักษ
และฟนฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินและวันสําคัญ สงเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือเสริมสรางพัฒนาใหเปนเอกลักษณของทองถ่ินตระหนักถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษถายทอด
วัฒนธรรม จารีตประเพณี สงเสริมวิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ินโดยการปลูกฝงใหเยาวชนและประชาชนมีความรู 
คุณธรรมจริยธรรมในเชิงองครวม สงเสริมและสืบสานกิจกรรมใหประชาชนมีสวนรวมในงานประเพณีของทองถ่ิน
รวมถึงการสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจ 
มีจํานวนท้ังสิ้น 3 โครงการ 

 6. การพัฒนาดานพัฒนาการเมืองและการบริหาร สงเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีในการพัฒนาและใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพในการใหบริการ

บทที่ 4 
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สาธารณะแกประชาชน สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และสรางจิตสํานึกการทํางาน 
เปนทีม พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีจิตบริการสูความเปนเลิศตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
มีจํานวนท้ังสิ้น 5 โครงการ 

 
รูปท่ี 4.1 จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 

 

รูปท่ี 4.2 การดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 

 โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 

 ดานท่ี 1 มีจํานวน 35 โครงการ แลวเสร็จ 12 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 8 โครงการ และ
ไมไดดําเนินการ จํานวน 15 โครงการ 
 ดานท่ี 2 มีจํานวน 4 โครงการ แลวเสร็จ 3 โครงการ และไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ 
 ดานท่ี 3 มีจํานวน 49 โครงการ แลวเสร็จ 33 โครงการ และไมไดดําเนินการ จํานวน 16 โครงการ 
 ดานท่ี 4 มีจํานวน 5 โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ และไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ 
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ขอบัญญัติ ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 
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 ดานท่ี 5 มีจํานวน 3 โครงการ แลวเสร็จ 2 โครงการ และไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ 
 ดานท่ี 6 มีจํานวน 5 โครงการ แลวเสร็จ 4 โครงการ และไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ 
ขอเสนอแนะ 

 1. จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนท่ีมากเกินไป รวมถึงการนําโครงการจากแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงยังมีสัดสวนท่ีนอย ควรพิจารณาถึงความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ
สําหรับการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
มีประสิทธิภาพ 

  2. การจัดทํางบประมาณสามารถนําโครงการมาจัดทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปได
เพียงสวนนอย รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดท่ีบอยครั้ง สงผลตอผลการดําเนินงานตามขอบัญญัติฯ  
ควรพิจารณาใหรอบคอบถึงความเปนไปไดในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติฯ อีกท้ังควรระบุแหลงงบประมาณ
(โครงการเกินศักยภาพ) ในการจัดทําแผนพัฒนาใหชัดเจน 

 

  3. เตรียมพรอมในการจัดทําโครงการท่ีมีรายละเอียด ข้ันตอนและการประสานงานจากหลายฝายให
ชัดเจน พิจารณาโครงการอยางละเอียดถึงความเปนไปไดของผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และติดตามผล 
การดําเนินงานอยางตอเนื่องในโครงการท่ีมีความซับซอนของข้ันตอน เชน โครงการเจาะบอบาดาล เปนตน 

 

  4. ควรมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะชวยสรางความเขาใจในการบริหารจัดการองคการ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยลดความเปนทางการและเปดชองทางในการเสนอแนะปญหาและ
แนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมจากทุกภาคสวน เชน กิจกรรมสภากาแฟ เปนตน 

 
 
 

 
 




