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ค ำน ำ 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล                
ไชยสถาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้ จากการติดตามให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับ นี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชนได ้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยสถำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ ติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน แผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคม ของทุกปี  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบ
การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายหรือไม่ และ
ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพื่อจะได้น าข้อมูล ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน ได้ด า เนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ.๒๕๖5 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร และงานบริการประชาชน  

ข้อเสนอจำกกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยสถำน 

1. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้น
ภายในปีงบประมาณนั้นๆ  

2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
จัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  

3. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ ความพร้อมด้านพื้นที่ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ภายนอก 
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4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานให้มากขึ้น ทั้งก่อน
การด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานรวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน  

5. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนา  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
อย่างทั่วทั่วถึง 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย          
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง และสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่าง                          
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน จึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล       
ไชยสถานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืน
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลไชยสถาน 

  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน ให้เกิดประโยชน์   
เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
อย่างเขม้แข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล     
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนราชการทุกระดับองค์การบริหารส่วนต าบล          
ไชยสถาน ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลไชยสถานหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล      
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้      
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
   (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
      (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
             คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน    
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด    
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน        
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลัก
อะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความ
ชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์
อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร  
ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
ติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่
มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบล       
ไชยสถาน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความ
เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อบต.ไชยสถาน 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลไชยสถาน

ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่

วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว

และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล      
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 

development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  ( Interview) และแบบ
สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไชยสถานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้          
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ไชยสถานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไชยสถานมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผล
ที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึง
พอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานทั้งในต าบลไชยสถาน และอาจรวมถึงอ าเภอเมืองน่านและจังหวัด
น่านด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปร
ของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด 
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3. ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด    
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยัน
ว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยสถานใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน  
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชน
ในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความ
พึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลไชยสถาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
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  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน 
 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ      
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ             
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ      
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไชยสถานสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไชยสถานเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลักมีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม        
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลไชยสถาน  
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ส่วนที่ 2 
กำรติดตำมและประเมินผล 

1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565      
1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น       
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 
ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน  
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

    1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร และงานบริการประชาชน  

2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งในต าบลไชยสถานให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง   
พันธกิจที่ 2 พัฒนางานไฟฟ้า อาคาร สถานที่สาธารณะในต าบลไชยสถาน 
พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ า ประปา ระบบระบายน้ า ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้คลอบคลุม 
พันธกิจที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นไปตามผังเมืองรวม การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตาม 

ทิศทางที่ก าหนด 
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือการพ่ึงตนเองจัดอบรมให้ความรู้ เพ่ือพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน 

พันธกิจที่ 6 สนับสนุนพัฒนาศักยภาพการผลิต การเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
พันธกิจที่ 7 สนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและ 

เชื่อมโยงเครือข่าย 
พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลไชยสถานให้เกิดความยั่งยืน 
พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาส าหรับเด็กระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
พันธกิจที่ 10 ส่งเสริมคนทุกกลุ่มวัยให้ได้รับการศึกษาอย่างหลากหลายและเท่าเทียม 
พันธกิจที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาจิตอาสาในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน 
พันธกิจที่ 12 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 13 เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค 
พันธกิจที่ 14 ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
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พันธกิจที่ 15 ส่งเสริม ช่วยเหลือ จัดสวัสดิการ และพิทักษ์สิทธิของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

  พันธกิจที่ 16 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับภูมิทัศน์ชุมชน พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์ 
          ต่อการด ารงชีวิต 
 พันธกิจที่ 17 บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างครบวงจรและเหมาะสม 
 พันธกิจที่ 18 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  พันธกิจที่ 19 สนับสนุนการจัดการงานภัยพิบัติและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 พันธกิจที่ 20 ส่งเสริมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 พันธกิจที่ 21 สนับสนุนกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินงาน 
           กับหน่วยงานอื่น 

 พันธกิจที่ 22 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้
และเชี่ยวชาญในการบริหารและการท างานที่รับผิดชอบ 

 พันธกิจที่ 22 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของ อบต.  
 พันธกิจที่ 23 จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการแก่ประชาชน 

3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
จุดมุ่งหมายที่ 1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ  คมนาคมและ

เส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง 
จุดมุ่งหมายที่ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์  
จุดมุ่งหมายที่ 1.3 สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการศึกษา สาธารณสุข นันทนาการ การเรียนรู้ ตลอดชีวิต การเตรียมพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

จุดมุ่งหมายที่ 1.4 สนับสนุนการจัดงานประเพณี การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

จุดมุ่งหมายที่1.5 สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งธรรมชาติ การเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ                 
การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆ  

จุดมุ่งหมายที่ 1.6 พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ยึดระบอบประชาธิปไตย บริหารงานตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4) วิสัยทัศน์ 
ไชยสถานเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจการท่องเที่ยวก้าวหน้า ยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหาร มุ่งให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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1.2 ผลกำรด ำเนินงำมตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพำะปี พ.ศ. 2565) 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำรตำมแผนพัฒนำ โครงกำรที่ได้รับงบประมำณ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐาน 

160 757,365,280 18 3,954,227 16 3,950,045 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น  

43 3,365,000 3 30,000 2 19,880 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

73 4,219,430 41 4,664,300 24 4,496,258 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

59 28,288,000 17 12,817,800 8 12,143,834 

ยุ ทธศาสตร์ ด้ าน กา รอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน 

14 5,275,800 5 25,000 1 480 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การ
จัดการองค์กร และงานบริการ
ประชาชน 

28 2,690,800 18 361,131 7 370,402 

รวม 377 801,204,310 102 21,852,458 58 20,980,899 
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2.2 แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำรแยกตำมยุทธศำสตร์ 
 

 
 
2.3 แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำรคิดเป็นร้อยละที่สำมำรถด ำเนินกำรได ้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์

โครงการตามแผนพัฒนา โครงการที่ได้รับงบประมาณ ด าเนินการจริง

15.38

56.86
100

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการคิดเป็นร้อยละท่ีสามารถด าเนินการได้

โครงการที่สามารถด าเนินการได ้จ านวน 58 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 15.38 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 377 โครงการ

โครงการที่สามารถด าเนินการได ้จ านวน 58 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 56.86 ของข้อบัญญัติ จ านวน 102 โครงการ

โครงการที่สามารถด าเนินการได ้จ านวน 58 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่ได้รับการเบิกจ่ายจ านวน 58 โครงการ
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2.4 รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปรำกฏตำมข้อบัญญัตริำยจ่ำยงบประมำณ 
2.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

ล ำดบั โครงกำร งบประมำณอนุมตัิ
(บำท) 

โอนเพิม่ 
(บำท) 

โอนลด 
(บำท) 

ผูกผนั 
(บำท) 

เบกิจำ่ย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

1 โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. 
บำ้นเดน่ใหม ่หมูท่ี ่9 (บรเิวณ
บำ้นนำงพรกช อนิน้อย ถงึ
จุดสิน้สดุปรมิำณงำน) 

400,000.00 0.00 0.00 0.00 398,000.00 2,000.00 

2 โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. 
บำ้นศรีเกดิ หมูท่ี ่3 (บรเิวณถนน
สำยบำ้นนำยกอ้นแกว้ ปำงแวน่) 

39,000.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 

3 โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บำ้นศรีเกดิ หมูท่ี ่3 
(บรเิวณถนนสำยบำ้นนำยเล็ก 
หมูธ่รรมไชย) 

43,000.00 0.00 0.00 0.00 43,000.00 0.00 

4 โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง
แอสฟลัทต์กิ บำ้นทุง่ขำม หมูท่ี ่8 
(ซอยบำ้นนำงอว้น ถุงแกว้ ถงึ 
บำ้นนำยทองค ำ กำ๋แกว้) 

400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 

5 โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล. พรอ้มฝำปิด บำ้นตำแกว้ 
หมูท่ี ่6 (บรเิวณบำ้นนำยเคลือ่น 
ยศพรม ถงึ ล ำน ้ำสมนุ) 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 

6 โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
บำ้นฝำง หมูท่ี ่5 (สำยบำ้นนำย
นิพนธ ์ศรีขนั ถงึ บำ้นนำยเขียว 
ทะยำ) 

400,000.00 0.00 27,000.00 0.00 373,000.00 0.00 

7 โครงกำรขยำยเขตประปำ
หมูบ่ำ้น บำ้นปำงคำ่ หมูท่ี ่4 
(หมูบ่ำ้น พี.ท.ีแลนด์) 

400,000.00 0.00 32,273.00 0.00 367,727.00 0.00 

8 โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมถนน 
คสล. ภำยในหมูบ่ำ้น บำ้นศรีเกดิ 
หมูท่ี ่3 

318,000.00 0.00 23,000.00 0.00 295,000.00 0.00 

9 โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซม
ระบบประปำหมูบ่ำ้น บำ้นกอ้ด 
หมูท่ี ่7 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

10 โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซม
ระบบประปำหมูบ่ำ้น บำ้นตำแกว้ 
หมูท่ี ่6 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

11 โครงกำรปรบัปรุงถนนลำดยำง
แอสฟลัทต์กิ บำ้นนำทอ่ หมูท่ี ่1 
(บรเิวณรอบวดันำทอ่-บำ้นนำย
ผล วุฒสิวสัดิ ์ถงึบำ้นนำยณรงค์ 
ไชยรำช) 

285,000.00 0.00 0.00 0.00 284,000.00 1,000.00 

12 โครงกำรปรบัปรุงถนนแอสฟลัท์
ตกิคอนกรีต บำ้นกอ้ด หมูท่ี ่7 
(บรเิวณบำ้นนำยเจรญิ ปวนธ ิถงึ 
บำ้นนำยประพนัธ์ เกยีรสืบ) 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 299,000.00 1,000.00 

13 โครงกำรปรบัปรุงผวิทำงถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กโดยวธิีปูแอส
ฟลัท์ตกิคอนกรีต บำ้นนำทอ่ใหม ่
หมูท่ี ่10 (บรเิวณซอยขำ้งบำ้น
นำยประหยดั ไชยรำช สิน้สุด
ถนนหนองน ้ำนำทอ่) 

217,000.00 0.00 0.00 0.00 217,000.00 0.00 

14 โครงกำรปรบัปรุงผวิทำงถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กโดยวธิีปูแอส
ฟลัท์ตกิคอนกรีต บำ้นนำทอ่ใหม ่
หมูท่ี ่10 (บรเิวณซอยบำ้นนำย
เนตร คำ่ยลงักำ สิน้สุดบำ้นนำง
สมพร คำ่ยบุญศรี) 

227,000.00 0.00 0.00 0.00 227,000.00 0.00 

15 โครงกำรตอ่เตมิทีท่ ำกำร
เศรษฐกจิชุมชน บำ้นคำ่ใหมไ่ชย
เจรญิ หมูท่ี ่11 

400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 

16 คำ่ชดเชยคำ่งำนกอ่สรำ้งตำม

สญัญำแบบปรบัรำคำได ้(คำ่ K) 

100,000.00 7,500.00 0.00 0.00 107,318.92 181.08 
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2.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
ล ำดบั โครงกำร งบประมำณ

อนุมตั(ิบำท) 
โอนเพิม่ 

(บำท) 

โอนลด 

(บำท) 

ผูกผนั 

(บำท) 

เบกิจำ่ย 

(บำท) 

คงเหลือ 

(บำท) 

1 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง

อ ำเภอเมืองน่ำนตำมโครงกำร

สง่เสรมิประชำสมัพนัธ์

ผลติภณัฑ์ทกุต ำบลอ ำเภอเมือง

น่ำน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

2 โครงกำรอบรมวชิำชีพ

ทำงกำรเกษตรแกป่ระชำชน

ในต ำบลไชยสถำน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,880.00 120.00 

 

2.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

ล ำดบั โครงกำร งบประมำณ
อนุมตั(ิบำท) 

โอนเพิม่ 
(บำท) 

โอนลด 
(บำท) 

ผูกผนั 
(บำท) 

เบกิจำ่ย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

1 โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใช้จำ่ย

ในกำรบรหิำรสถำนศกึษำศูนย์

พฒันำเด็กเล็ก ม.พนั 15 

408,875.00 10,000.00 85,215.00 0.00 323,660.00 10,000.00 

2 โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใช้จำ่ย

ในกำรบรหิำรสถำนศกึษำศูนย์

พฒันำเด็กเล็กต ำบลไชยสถำน 

359,000.00 10,000.00 118,310.00 0.00 240,690.00 10,000.00 

3 อุดหนุนโรงเรียนบำ้นไชย

สถำนโครงกำรพฒันำผูเ้รียน

ดำ้นกำรใช้ภำษำองักฤษเพือ่

กำรสือ่สำร 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

4 อุดหนุนโรงเรียนบำ้นไชย

สถำนตำมโครงกำรฝึกอบรม

กำรอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม

พื้นบำ้น 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

5 อุดหนุนโรงเรียนบำ้นไชย

สถำนตำมโครงกำรฝึกอบรม

คุณธรรมจรยิธรรมคำ่ย

คุณธรรมน ำชีวติ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

6 อุดหนุนโรงเรียนบำ้นไชย

สถำนตำมโครงกำรฝึกอบรม

เชิงปฏบิตักิำรเพือ่พฒันำและ

สืบสำนศลิปะดนตรีไทย

พื้นบำ้น (สะลอ้ ปิน) 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

7 อุดหนุนโรงเรียนบำ้นไชย

สถำนตำมโครงกำรฝึกอบรม

หลกัสูตรกำรเรียนรูต้ำมรอย

พระยุคลบำทปรชัญำของ

เศรษฐกจิพอเพยีงสู่

สถำนศกึษำใหแ้กเ่ด็กนกัเรียน

ในโรงเรียนบำ้นไชยสถำน 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

8 อุดหนุนโรงเรียนบำ้นไชย

สถำนตำมโครงกำรอำหำร

กลำงวนั 

289,800.00 22,050.00 0.00 0.00 311,808.00 42.00 

9 อุดหนุนคณะกรรมกำรวดัตน้

แกว้ หมู ่1 ตำมโครงกำร

สง่เสรมิประเพณีสรงน ้ำ

พระพุทธรูปไมว้ดัตน้แกว้ 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 24,500.00 500.00 

10 อุดหนุนคณะกรรมกำรวดัตำ

แกว้ หมู ่6 ตำมโครงกำรไหว้

สำพระธำตุเจำ้รตันะเนตตะ

มหำมงคลวดัตำแกว้ 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 
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ล ำดบั โครงกำร งบประมำณ
อนุมตั(ิบำท) 

โอนเพิม่ 
(บำท) 

โอนลด 
(บำท) 

ผูกผนั 
(บำท) 

เบกิจำ่ย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

11 อุดหนุนคณะกรรมกำรวดัฝำง 

ตำมโครงกำรปฏบิตัธิรรมน ำ

สุขวดัฝำง 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 24,500.00 500.00 

12 อุดหนุนคณะกรรมกำร

หมูบ่ำ้น  หมู ่2 โครงกำรรดน ้ำ

ด ำหวัผูสู้งอำย ุ

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

13 อุดหนุนคณะกรรมกำร

หมูบ่ำ้น หมู ่1 ตำมโครงกำร

รดน ้ำผูสู้งอำยุ หมู ่1 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

14 อุดหนุนคณะกรรมกำร

หมูบ่ำ้น หมู ่10 ตำมโครงกำร

รดน ้ำด ำหวัผูสู้งอำย ุ

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

15 อุดหนุนคณะกรรมกำร

หมูบ่ำ้น หมู ่11 ตำมโครงกำร

รดน ้ำด ำหวัผูสู้งอำย ุ

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

16 อุดหนุนคณะกรรมกำร

หมูบ่ำ้น หมู ่3 ตำมโครงกำร

รดน ้ำด ำหวัผูสู้งอำย ุ

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

17 อุดหนุนคณะกรรมกำร

หมูบ่ำ้น หมู ่4 ตำมโครงกำร

รดน ้ำด ำหวัผูสู้งอำย ุ

7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 

18 อุดหนุนคณะกรรมกำร

หมูบ่ำ้น หมู ่5 ตำมโครงกำร

รดน ้ำด ำหวัผูสู้งอำย ุ

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

19 อุดหนุนคณะกรรมกำร

หมูบ่ำ้น หมู ่6 ตำมโครงกำร

รดน ้ำด ำหวัผูสู้งอำย ุ

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

20 อุดหนุนคณะกรรมกำร

หมูบ่ำ้น หมู ่7 ตำมโครงกำร

รดน ้ำด ำหวัผูสู้งอำย ุ

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

21 อุดหนุนคณะกรรมกำร

หมูบ่ำ้น หมู ่8 ตำมโครงกำร

รดน ้ำด ำหวัผูสู้งอำย ุ

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

22 อุดหนุนคณะกรรมกำร

หมูบ่ำ้น หมู ่9 ตำมโครงกำร

รดน ้ำด ำหวัผูสู้งอำย ุ

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

23 อุดหนุนสภำวฒันธรรมต ำบล

ไชยสถำน ตำมโครงกำรตี

กลองเอว 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

24 อุดหนุนสภำวฒันธรรมต ำบล

ไชยสถำนตำมโครงกำรอบรม

ฟ้ืนฟูฟ้อนลอ่งน่ำนต ำบลไชย

สถำน 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 
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2.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ล ำดบั โครงกำร งบประมำณ

อนุมตั(ิบำท) 
โอนเพิม่ 

(บำท) 

โอนลด 

(บำท) 

ผูกผนั 

(บำท) 

เบกิจำ่ย 

(บำท) 

คงเหลือ 

(บำท) 

1 อุดหนุนคณะกรรมกำร

หมูบ่ำ้นตำมโครงกำรเงนิ

อุดหนุนส ำหรบักำร

ด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครงกำรพระรำชด ำรดิำ้น

สำธำรณสุข 

220,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 80,000.00 

2 โครงกำรพฒันำศกัยภำพ

แกนน ำกลุม่สตรีต ำบลไชย

สถำน 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 3,415.00 1,585.00 

3 โครงกำรพฒันำศกัยภำพ

ชมรมผูสู้งอำย ุ

10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,051.00 949.00 

4 โครงกำรวนัคนพกิำรสำกล

ต ำบลไชยสถำน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,840.00 160.00 

5 โครงกำรส ำรวจและขึน้

ทะเบียนสนุขัและแมวใน

พื้นทีต่ ำบลไชยสถำน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 5,628.00 4,372.00 

6 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอำย ุ 11,052,000.0

0 

0.00 440,000.00 0.00 10,085,100.00 526,900.00 

7 เบ้ียยงัชีพควำมพกิำร 2,032,800.00 0.00 184,000.00 0.00 1,848,800.00 0.00 

8 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส ์ 48,000.00 0.00 6,000.00 0.00 42,000.00 0.00 

 

2.4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ล ำดบั โครงกำร งบประมำณ

อนุมตั(ิบำท) 
โอนเพิม่ 
(บำท) 

โอนลด 
(บำท) 

ผูกผนั 
(บำท) 

เบกิจำ่ย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

1 โครงกำรสง่เสรมิปลูกป่ำ

ชุมชนและกำรปลูกหญำ้แฝก 

ตำมโครงกำรพระรำชด ำร ิ

5,000.00 0.00 0.00 0.00 480.00 4,520.00 

 

2.4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร และงานบริการประชาชน  
ล ำดบั โครงกำร งบประมำณ

อนุมตั(ิบำท) 
โอนเพิม่ 

(บำท) 

โอนลด 

(บำท) 

ผูกผนั 

(บำท) 

เบกิจำ่ย 

(บำท) 

คงเหลือ 

(บำท) 

1 โครงกำรป้องกนัและลดอุบตัเิหตุ

ทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคญั 

20,000.00 10,000.00 3,666.00 0.00 26,334.00 0.00 

2 โครงกำรซอ้มแผนป้องกนัและ

บรรเทำสำธำรณภยั 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

3 โครงกำรฝึกอบรมป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหำยำเสพตดิต ำบลไชย

สถำน 

0.00 10,000.00 0.00 0.00 9,995.00 5.00 

4 โครงกำรอบรมป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,276.00 724.00 

5 โครงกำรเฉลมิพระเกยีรต ิ 20,000.00 30,000.00 49,640.00 0.00 360.00 0.00 

6 โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม

จรยิธรรมแกผู่บ้รหิำรสมำชกิสภำ

และพนกังำนของ อบต. 

10,000.00 20,000.00 5,680.00 0.00 24,320.00 0.00 

7 โครงกำรจดักำรเลือกต ัง้สมำชกิ

สภำทอ้งถิน่ และผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลไชย

สถำน 

400,000.00 0.00 139,883.00 0.00 260,117.00 0.00 
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2.5 ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข 

ยุทธศำสตร์ ปัญหำหรืออุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

ยังไม่สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ให้ เป็นไปตามผังเมืองรวม โดยจัดท า
ตารางควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใน
เขตผังเมืองรวม ขาดการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ส่งเสริมการพัฒนาตามแผนและผังการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เช่น พัฒนาด้านพาณิชย  
กรรมและบริการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย 
การพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นไปตาม
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น  

ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่ให้ความร่วมมือใน 

การด าเนินงานโครงการ และไม่น าความรู้
จากการด าเนินงานโครงการ ต่างๆไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

สร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ใน การ
ด าเนินงานโครงการและประโยชน์ ที่
ประชาชนไดร้ับ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่ให้ความร่วมมือใน 

การด าเนินงานโครงการ 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน โครงการ
และประโยชน์ที่ประชาชนใน พื้นที่จะ
ได้รับ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที ่เกี่ยวข้อง 
2. การด าเนินงานจ าเป็นต้องไดร้บั ความ
ร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ในการ
แก้ไขปัญหา  
3. ไม่สามารถสนับสนุนการด าเนนิงาน 
โครงการของพื้นที่ได้ทุกกิจกรรม 
เนื่องจากไม่มีกฎหมายและระเบียบ 
รองรับใหด้ าเนินการได ้

1. สร้างความเข้าใจให้ประชาชน รับทราบ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี  
2. ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้องร่วม 
บูรณาการ ให้ความช่วยเหลือและ แก้ไข
ปัญหาในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง  
3. ประสานขอความร่วมมือชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ในการ ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆให้บรรล ุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่ให้ความร่วมมือใน 

การด าเนินงานโครงการ 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน โครงการ
และประโยชน์ที่ประชาชนใน พื้นที่จะ
ได้รับ 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การจดัการ
องค์กร และงานบริการประชาชน 

ไม่ได้รับการสนับสนุนและให ้ความส าคญั
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

สร้างความรู้ความเข้าใจ และขอความ 

ร่วมมือประชาชนในพ้ืนท่ีเข้ามามสี่วนร่วม
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีของชุมชน ตนเอง และ
ส่วนรวม 
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ส่วนที่ 3 

ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น          
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
   ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน ดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 19 95 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 14 93.33 
3 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย      65 60 92.31 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน 10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์        5 4 80 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4 80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4 80 
 3.8 แผนงาน       5 4 80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80 

รวมคะแนน  100 93 93 
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รำยละเอียดกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยสถำนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ไชยสถำน 

20   

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่ง
น้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เ ช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

2 2 100 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 100 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน 

3 2 66.66 

 รวมคะแนน 20 19 95 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15   
2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 2 100 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

2 2 100 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 1 50 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

2 1 50 

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่
ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข  

2 1 50 

รวมคะแนน 15 14 93.33 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

3 ยุทธศาสตร์ 65   
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไชยสถาน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 9 90 

3.2 ยุทธศาสตร์ของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 9 90 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 9 90 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 80 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4 80 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ที่
จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4 80 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไชยสถานที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 80 

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/

5 4 80 
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แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของช่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 4 80 

 รวมคะแนน 65 55 84.62 
 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานของ จากคะแนน
เต็ม 20 ได้คะแนน 19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 ของคะแนนเต็มในประเด็นดังกล่าว ที่เป็น เช่นนั้นเพราะมีข้อมูล
เพียงพอสมบูรณ์ครบถ้วนและน่าเชื่อถือที่จะพิจารณาให้คะแนนได้ 

 2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน ได้คะแนน 14 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของคะแนนในประเด็นดังกล่าว ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมีข้อมูลเพียงพอ สมบูรณ์ครบถ้วนและ
น่าเชื่อถือที่จะพิจารณาให้คะแนนได้  

3) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ จากคะแนนเต็ม 65 คะแนน ได้คะแนน 55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.62 
ของคะแนนในประเด็นดังกล่าว ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมีข้อมูลเพียงพอสมบูรณ์ครบถ้วนและ น่าเชื่อถือที่จะพิจารณาให้
คะแนนได ้
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น          
2.1 สรุปผลกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยสถำน ดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 9 90 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิปริมำณ  10 9 90 
3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิคุณภำพ  10 9 90 
4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 9 90 
5 โครงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 60 52 86 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 80 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 80 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4 80 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 80 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน  100 88 88 
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2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ รำยละเอียดกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล              
ไชยสถำนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของช่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

10 5 50 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

 4 40 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภำพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่น้ัน ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

10 5 50 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

 4 40 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานในมิติต่าง ๆ จน
น า ไ ป สู่ ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ใ ช้  SWOT 
Analysis/Demand (Deman Analysis) /Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) กับช่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 5 50 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

 4 
 

40 
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โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

 
 

5 โครงการพัฒนา    

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานที่ก าหนดไว้ 
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4 80 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 80 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 80 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 100 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบั
ที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน

5 5 100 



 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565           หน้า 27 
 

และการหลุดพ้นกบัดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เติ มเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 100 

5.8 โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4 80 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

5 4 80 
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5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของ
การน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4 80 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนี ชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่ ส า ม า รถวั ด ไ ด้  (measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4 80 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึ งถึง  (1 ) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 80 

 รวมคะแนน 100 88 88 
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3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ  

1) การติดตามและประเมินผลและสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม  ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 พบว่าจากโครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565 จ านวน 102 โครงการ ด าเนินการจริง 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.86 ของโครงการ งบประมาณที่
เบิกจ่าย จ านวน 20,980,899 บาท โครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.13 ของ
โครงการทั้งหมด รวมงบประมาณ จ านวน  871,559 บาท  

2) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไชยสถาน มีความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 21.52 มีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 43.69        
มีความพึงพอใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ 31.11 มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3.10 

4. กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ  

การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท าให้ประชาชนในต าบลไชยสถาน และประชาชนที่ สัญจรผ่านเส้นทาง
ในพ้ืนที่ต าบลมีถนนที่ได้มาตรฐานมั่นคงและปลอดภัยมีความสะดวกสบายและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 
มีสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประชาชนได้รับประโยชน์ โดยตรงและโดยอ้อม มีความ
ปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแล ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านอาชีพ สุขภาพอนามัย
แหล่งน้ าด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาความเดือน ร้อนของประชาชนได้ มีการส่งเสริมการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดพื้นที่ขยายโอกาสและช่องทาง การสืบค้นศึกษาหาความรู้แก่ประชาชนเพ่ิมข้ึน สามารถ
เปิดโลกทัศน์ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้อย่างทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง จึงท าให้การพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ไว้ทุกประการ  

5. สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล  
5.1 เชิงปริมำณ (Quantity)  
การติดตามและประเมินผลและสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2565 พบว่าจากโครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี           
พ.ศ. 2565 จ านวน 102 โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.86 ของโครงการ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย จ านวน 20,980,899 บาท โครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
43.13 ของโครงการทั้งหมด รวมงบประมาณ จ านวน  871,559 บาท  

5.2 คุณภำพ (Quality)  
การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท าให้ประชาชนในต าบลไชยสถานได้รับประโยชน์ โดยตรงและโดยอ้อม 

มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแล ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านอาชีพ สุขภาพ
อนามัยแหล่งน้ าด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาความเดือน ร้อนของประชาชนได้ มีการส่งเสริม
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดพ้ืนที่ขยายโอกาสและช่องทาง  การสืบค้นศึกษาหาความรู้แก่ประชาชน
เพ่ิมข้ึน สามารถเปิดโลกทัศน์ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้อย่างทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง จึงท าให้
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ไว้ทุกประการ  
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5.3 ค่ำใช้จ่ำย (Cost)  

ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ สามารถก่อหนี้ผูกพันสอดคล้องกับที่ตั้งงบประมาณหรือประมาณการ ราคากลางและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ มียอดเงินคงเหลือที่สามารถต่อรองราคาให้ลดลงเพ่ือประโยชน์ทาง ราชการ สามารถประหยัด
งบประมาณและสามารถน าไปตั้งจ่ายรายการอ่ืนๆที่จ าเป็นได้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของการใช้จ่าย งบประมาณ  

5.4 เวลำ (Time)  

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส าหรับรอบการประเมินผลโครงการที่ด าเนินการจ านวน 58 โครงการ แล้ว
เสร็จตามข้อตกลงหรือสัญญาจ้างและสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนได้ตามก าหนดเวลาเป็นไป ตามแผนด าเนินงาน 
สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามก าหนด แม้ว่าบางโครงการอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่ก็มิได้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
แต่อย่างใด 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
1.1 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 

 1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 18 โครงการ 
สรุปผลการพัฒนาประสบผลส าเร็จสามารถด าเนินการได้ตามแผน จ านวน 16 โครงการ อยู่ใน ระดับที่น่าพอใจมาก
เนื่องจากมีการใช้จ่ายงบประมาณและด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาสามารถสนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไป
ตามอ านาจหนาที่และภารกิจที่ต้องด าเนินการ  

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จ านวน 3 โครงการ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน จ านวน 2 โครงการ อยู่ใน ระดับที่น่าพอใจมากเนื่องจากมี
การใช้จ่ายงบประมาณและด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาสามารถสนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไปตามอ านาจ
หนาที่และภารกิจที่ต้องด าเนินการ  

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 41 โครงการ สรุปผลการพัฒนาประสบผลส าเร็จสามารถด าเนินการได้ ตามแผน 
จ านวน 24 โครงการ อยู่ในระดับที่น่าพอใจเนื่องจากบางโครงการแม้ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณแต่การด าเนินการต่างๆ
ได้ตามแผนพัฒนาสามารถสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไปตามอ านาจหนาที่และภารกิจ ที่ต้องด าเนินการ  

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 17 โครงการ สรุปผลการพัฒนาประสบผลส าเร็จสามารถ ด าเนินการได้ ตามแผน จ านวน 8 โครงการ           
อยู่ในระดับที่น่าพอใจเนื่องจากบางโครงการแม้ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณแต่การด าเนินการต่างๆได้ตามแผนพัฒนา
สามารถสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไปตาม อ านาจหนาที่และภารกิจที่ต้องด าเนินการ 

 1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 5 โครงการ สรุปผลการพัฒนาประสบผลส า เร็จสามารถด าเนินการได้ตามแผน จ านวน                
1  โครงการ อยู่ในระดับที่น่าพอใจเนื่องจากบางโครงการแม้ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณแต่การด าเนินการต่างๆได้ตาม
แผนพัฒนาสามารถสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไปตาม อ านาจหนาที่และภารกิจที่ต้องด าเนินการ 

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและงานบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 18 โครงการ สรุปผลการพัฒนาประสบผลส าเร็จสามารถด าเนินการได้ตามแผน จ านวน 7 โครงการ อยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจเนื่องจากบางโครงการแม้ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณแต่การด าเนินการ ต่างๆได้ตามแผนพัฒนาสามารถ
สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไปตามอ านาจหนาที่และภารกิจที่ต้องด าเนินการ 
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1.2 กำรวัดผลในเชิงปริมำณและคุณภำพ  

1. การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนดิน ลูกรัง ลาดยาง  หรือคอนกรีต 
ท าให้ต าบลไชยสถาน มีระบบการคมนาคมเชื่อมโยงทั้งต าบลและพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่มีความสะดวกได้ มาตรฐานการ
ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น เกษตรกร สามารถเดินทางไป
ท าการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกสระน้ า ท าให้เกษตรกร สามารถเพ่ิมผลผลิตทาง การเกษตรได้มาก
ขึ้น มีน้ าส าหรบัท าการเกษตรเพิ่มขึ้น มีน้ าอุปโภค และบริโภค ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจาก ปัญหาการขาดแคลนน้ า
ในฤดูแล้งของเกษตรกรได้เป็นอย่างมาก  

3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนในพ้ืนที่ต าบลไชยสถานได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษา มีอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของวัย มีสุขภาพอนามัยที่ดีและพัฒนาการ  ทางการเรียนการ
สอนที่ดี ซึ่งจะท าให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลไชยสถานได้เรียนรู้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้ สภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มวัย ในพ้ืนที่ได้รับการยกระดับขีด  ความสามารถ
ด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มี รายได้หลายช่องทาง
ยกระดับเศรษฐกิจในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น  

5. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้เกิดความสนใจของคนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ท าให้มีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม 
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นท่ีของต าบลไชยสถาน 

6. การส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ด้วยการ สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
รายเดือน การส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างรายได้เพ่ือท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแล มี คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

1.3 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)  

1. พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และก่อสร้าง บ ารุงรักษาทาง
บกและทางระบายน้ าอย่างทั่วถึง  

2. ประชาชนมีแหล่งน้ าเพียงพอต่อความต้องการทั้งการอุปโภคและบริโภค  
3. การฝึกอาชีพด้านต่างๆสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งส่งเสริมภาคการเกษตร และการส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
4. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสต่างๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
6. กิจกรรมด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ มีคุณภาพสามารถเข้าถึงและ ให้บริการประชาชนทุก

ระดับอย่างทั่วถึง  
7. สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้  
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8. สามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
9. การดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ าช่วยลดภาวะโลกร้อน  
10.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.4 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 โครงการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 102 โครงการ ด าเนินการ 

58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.86 ของโครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย จ านวน 20,980,899 บาท โครงการที่ไม่
ด าเนินการ จ านวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.13 ของโครงการทั้งหมด รวม งบประมาณ 871,559 บาท 
โครงการที่ด าเนินการทั้งหมดสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ในพ้ืนที่ต าบลไชยสถานได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะโครงการในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความ  พึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากเป็นการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนที่มีความต้องการเป็นอย่างมาก เช่น การก่อสร้าง  ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร และการพัฒนา
ปรับปรุงระบบประปา แต่หลายพ้ืนที่ของต าบลไชยสถานยังประสบปัญหาในการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้อง
หาแนวทางแก้ไข และขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ในส่วนของโครงการด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ 
การส่งเสริม และสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนในพ้ืนที่ และตามนโยบาย
ของรัฐบาล ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่สังคม และเศรษฐกิจในพื้นที่ได้รับการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้น  

1.5 ผลส ำเร็จที่วัดได้  
ในรอบการประเมินนี้ พบว่าโครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น  โครงการที่เป็น

โครงสร้างพ้ืนฐาน การด าเนินการปรากฏตัวชี้วัดที่วัดได้เป็นรูปธรรมคือจ านวนถนนที่ก่อสร้างหรือ ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร มีความพึงพอใจ มีความปลอดภัยมีการเติบโต ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินการโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณมีความรัดกุม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง  

2. ข้อเสนอแนะในกำรจดัท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
2.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต  

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่การก่อสร้าง จ าเป็นต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก และเกินกว่าศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานรวมทั้ง พ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไชยสถานบางส่วนตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของป่าสงวนแห่งชาติ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพ้ืนฐานไม่สามารถ
ด าเนินการได้ผลลัพธ์ของการขออนุญาตใช้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม  จ าเป็นต้องประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไข และให้ความช่วยเหลือต่อไป  

2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านและเป็นปัจจุบันเพ่ือให้การ
วางแผนพัฒนาเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากที่สุด และควรมีการวางแผนเพ่ือ  เตรียมพร้อมกับการก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ 
โลกของการเปลี่ยนแปลง เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานต่อไป ประเด็น
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ส าคัญที่สุดคือการผลักดันโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น เพ่ือให้โครงการที่ได้รับการเสนอ
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นโครงการที่มาจาก ปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

2.2 ข้อสังเกต  

โครงการการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานที่มี เป้าหมายด าเนินการใน
พ้ืนที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วนเพ่ือ  ด าเนินแก้ไขปัญหาให้โครงการ
ดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์การ ด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป  

2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว ควรเร่งรัดด าเนิน โครงการ/กิจกรรม
ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 

 2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  

3. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ ความพร้อมด้านพื้นที่ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ภายนอก  

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานให้มากขึ้น    
ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกข้ันตอนของการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าไชยสถานรวมถึง
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน  

5. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานและมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน      
เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนว ทางการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างรวดเร็ว  

6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง ทั่วถึงด้วยวิธีการ
ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด  

7. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนา ให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่อย่างทั่วทั่วถึง  

8. โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุด เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และได้รับความ
สะดวก เมื่อได้รับงบประมาณให้ด าเนินการอย่างเร่งด่วน  

9. การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ าอย่างเพียงพอกับการอุปโภคบริโภคตลอดปี หาก เป็นโครงการที่เกิน
ศักยภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด และ ติดตามการด าเนินงาน
โครงการดังกล่าว  
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2.4 ผลจำกกำรพัฒนำ  
1. พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานมีระบบสาธารณูปโภค,สาธารณูปการ และ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา

ทางบกและทางระบายน้ าอย่างทั่วถึง  
2. ประชาชนมีแหล่งน้ าเพียงพอต่อความต้องการทั้งการอุปโภคและบริโภค  
3. การฝึกอาชีพด้านต่างๆสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งส่งเสริมภาคการเกษตร  และการส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
4. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสต่างๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
6. กิจกรรมด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ มีคุณภาพสามารถเข้าถึงและ  ให้บริการประชาชนทุก

ระดับอย่างทั่วถึง 
7. สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้  
8. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
9. การดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ า ช่วยลดภาวะโลกร้อน  
10.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5 ผลสรุปภำพรวม (ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ)  
ผลสรุปในภาพรวม พบว่าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม แต่ยังมีโครงการอีกจ านวนมากที่ไม่สามารถน าไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณในการด าเนินงาน รวมทั้งมี
ภารกิจที่ต้องด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน แต่โครงการที่ด าเนินการได้ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ก็สามารถ
แก้ไขปัญหา รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุน ต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานได้
อย่างแท้จริง พบได้จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน ดังนี้  

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน        จ านวน   300   คน 
       เพศ   ชาย   จ านวน   126   คน  
                          เพศ   หญิง       จ านวน   174   คน  
๒.  อายุ 
     ต่ ากว่า   ๒๕  ป ี    จ านวน     15   คน   
  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ป ี   จ านวน      92  คน   
  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ป ี   จ านวน    158  คน   
  มากกว่า  ๖๐  ปี      จ านวน      35  คน 
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๓.  การศึกษา 

  ประถมศึกษาตอนต้น (อ่านออกเขียนได้) จ านวน      104 คน   
  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า            จ านวน 108 คน    
  ปริญญาตรี                        จ านวน      83 คน    
  สูงกว่าปริญญาตรี             จ านวน    5   คน 
 
๔.  อาชีพ 

เกษตรกร          จ านวน      98     คน 
รับจ้างทั่วไป                          จ านวน  46     คน 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                  จ านวน       66     คน 
นักเรียน/นักศึกษา                  จ านวน  40 คน 
ข้าราชการ                   จ านวน       38     คน 
อ่ืนๆ                              จ านวน      12 คน 
 

ส่วนที่   2   ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน(โครงกำร/กิจกรรม)ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยสถำนต่อ
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยที่สุด ปรับปรุง 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 28.31 71.69       

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 44.36 20.54 35.10     
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 19.37 54.15 26.48 

    

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 

53.97 3.14 36.89 
    

๕.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

  69.18 30.82 
    

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 15.34 35.72 48.94     
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น   53.61 32.71 13.68   

๘. ประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   43.14 39.58 17.28   
๙.  การด าเนินงานโครงการมาจากความต้องการของประชาชนใน
พื้นที ่ 28.94 46.57 24.49 

    
๑๐. มคีวามโปร่งใส คุ้มค่ากับงบประมาณที่ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 24.73 39.18 36.09 
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๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม
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๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม
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๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
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๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รบัทราบ
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๕.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
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๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
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๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
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๘. ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
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๙.  การด าเนินงานโครงการมาจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี
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๑๐. มีความโปร่งใส คุ้มค่ากับงบประมาณที่ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก      
1. ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน ที่ 1234/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

2. แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลไชยสถำน 
ที่  1234 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยสถำน 
*********************************** 

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘     
ข้อ 28 จึงยกเลิกค าสั่งเลขที่ 024/2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน แทนค าสั่งดังกล่าว ประกอบด้วย 

(1) นายอลังการ  กุลหนาน ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยสถาน ประธานกรรมการ 
(2) นายคมสัณห์ อินน้อย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1           กรรมการ 
(3) นางมะลิ  พุทธนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  กรรมการ 
(4) นายส าเนียง กันจ ู  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 กรรมการ 
(5) นายผล   เลาเหล็ก ผู้แทนประชาคม   หมู่ที่ 10 กรรมการ 
(6) นางแสงเดือน สะท้านบัว ผู้แทนประชาคม   หมู่ที่ 3 กรรมการ 
(7) นางทรธะนา จิณเสน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ         กรรมการ 
(8) นายบูราณาศักดิ์ ณไชย  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
(9) นายสานิตย์ งามสม  ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 

(10) นายอนันต์ ไชยวุฒิ  ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลไชยสถาน  กรรมการ 
(11) นางสาวเอมอร    มันจันทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
(12) นายชัยชาญ กุลเจริญ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ  
(13) นายอนุชิต ธรรมโน  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
(14)    นายภาธร เดียวตระกูล หัวหน้าส านักงานปลัด   กรรมการ 
(15) นางสาวสุทธิรินทร์    สมศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ 

 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า 
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการอยู่ในวาระต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

/ทั้งนี้ ... 
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  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง   ณ  วันที่    2   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
       
 

 
 
      (นายเอกชาติ   อินทรพัฒน์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท ำแบบประเมินท ำเครื่องหมำย  ดังนี้ 
 

1.  เพศ  ชำย  หญิง 
 
2.  อายุ    ต่ ำกว่ำ  25  ปี  
                       25 - 40  ปี   
    41 – 60  ปี            

                                 มำกกว่ำ  60  ปี  
 
3.  การศึกษา  ประถมศึกษำตอนต้น (หรืออ่ำนออกเขียนได้)  

                                มัธยมศึกษำ/ปวช./ปวส./เทยีบเท่ำ                          
                                ปริญญำตรี           
                                สูงกว่ำปริญญำตรี  

    
4.  อาชีพ        เกษตรกร      

                               รับจ้ำงทั่วไป  
                               ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 
            นักเรียน/นักศึกษำ   

                   รับรำชกำร      อ่ืนๆ  ระบุ.............................  
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 2 ... 



ส่วนที่  2  การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
              ไชยสถาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ค าอธิบาย  :   โดยขอให้ท่ำน ขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องคะแนนควำมพึงพอใจ ที่ท่ำนเห็นว่ำตรงกับควำม

คิดเห็นของท่ำนมำกที่สุดเพียงช่องเดียว เกณฑ์ให้คะแนน มำกสุด (5 คะแนน) มำก (4 คะแนน)          
ปำนกลำง ( 3 คะแนน) น้อยหรือน้อยมำก (2 คะแนน) และปรับปรุง (1 คะแนน)  

ประเด็นการพัฒนา 

คะแนนความพึงพอใจ 

มากสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อยหรือ
น้อยมาก 

(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/
กิจกรรม 

     

2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงกำร/กิจกรรม 

     

3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นใน
โครงกำร/กิจกรรม 

     

4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/
กิจกรรมให้ประชำชนได้รับทรำบ 

     

5.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม 

     

6.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด      
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไข
ปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 

     

8.  ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับจำกกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม 

     

9.  กำรด ำเนินงำนโครงกำรมำจำกควำมต้องกำรของ
ประชำชนในพื้นท่ี 

     

10. มีควำมโปร่งใส คุ้มค่ำกับงบประมำณท่ีด ำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรม 

     

รวมคะแนน      
 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 

 ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
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