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สวนที่ 1 บทนํา 
------- 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย        
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจางสมาชิกสภาทองถ่ิน (อ่ืน ๆ ถามี) สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน 
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินปขององคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตมจึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตมหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ัง
งบประมาณในการดําเนินงาน 

  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมตรวจสอบดู
วาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวหรือไมอยางไร 

  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและ
กําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths)    
จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถ่ิน        
(พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
สมาชิกสภาทองถ่ินสภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความ
สอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลแมขาวตม/
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ
เม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้ง
รับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตําบล    
แมขาวตม  ใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ 
สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลให
เกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววา
สิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 

  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมซ่ึงจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 

  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ินปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับ
ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบล        
แมขาวตมหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ ๒๙ กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบใน
ท่ีเปดเผยภายในสิบ หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบ วันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม                                                                     หนา 3 
       

 

  3.1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน 
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน 
  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวน 2 คนและผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ิน
คัดเลือกจํานวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
ตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน     
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ี
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตอไป 

  3.2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได
กําหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้ 

  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI)   
ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา
ผูใชผลการนําผลไปใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลักๆ ท่ีตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร       
มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลท่ีไดมา
กําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก      
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือ          
ซ่ึงสวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบข้ันต่ํา
ตามท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไวแตละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย            
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คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน       
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท(Gantt Chart) หรืออาจใชหลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ินท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได
ตามความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิง
เทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ไดความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะ
ไดรับจากการติดตามซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 0รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจใน
สํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป ซ่ึงอาจ
กระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 
การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยอยางนอยปละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารทองถ่ิน 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผูบริหารทองถ่ิน สภาทองถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผูบริหารทองถ่ิน 
 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ใน ตํ าบลแ ม ข า วต มทราบ ในที่
เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณา
เลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพ่ือใช
ในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดย
การสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแกแบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี 
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ ท่ีได
กําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ี
เปนจริงตอไป  

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผานมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ินภายในวันท่ี 15 เมษายน และภายในวันท่ี 15 ตุลาคม เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ิน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยูจริง
ในองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจากปงบประมาณ
ท่ีผานมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ซ่ึงสามารถ
วัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 

  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบลและอาจรวมถึง
อําเภอเมืองเชียงราย และจังหวัดเชียงรายดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ิน
แบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม
กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองคประกอบใหญๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2) การสํารวจ (survey)เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมีสวน
เก่ียวของ เจาหนาท่ีบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 

  3.  กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม
กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน การทดสอบ
และการวัดโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 16 (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการจัด
งานประเพณีวันลอยกระทงประจําป(จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร)โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน 

  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-
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formal interview) ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซ่ึงคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัด
ในข้ันตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตมใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตมมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกต
แบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใช
ชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

  3.4 การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบลแมขาวตม/องคการบริหารสวนตําบล       
แมขาวตมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมจะมีการบันทึกการ
สํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชน
ในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงคคาเปาหมาย
กลยุทธแผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

   
   การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(๑)  แบบตัวบงช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ: ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้ 

-แบบท่ี  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 

      ทองถ่ิน 

   -แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   -แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 -แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลในภาพรวม 
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แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แลว 
 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น......องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม........................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม    

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม    

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม      
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม      
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   รวมกับประชาคมทองถ่ิน และรวม
จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

๒  การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
๒.๑  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   มาจัดทํา
ฐานขอมูล 

  

๒.๒  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   (SWOT) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม    

  

๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม             
ท่ีสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม             
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๒.๖  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม      
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
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แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําช้ีแจง  : แบบท่ี 2เปนแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม– ธันวาคม  หรือไตรมาสท่ี 1 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน…องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม… 
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 
ไตรมาสท่ี 1  (ตุลาคม-ธันวาคม)  ไตรมาสท่ี 2  (มกราคม-มีนาคม) 
ไตรมาสท่ี 3  (เมษายน-มิถุนายน)  ไตรมาสท่ี 4  (กรกฎาคม-กันยายน) 
 

สวนท่ี 2 ปญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 23 หมูบานตองบริหารงบประมาณให
เพียงพอตอการพัฒนาหลายดานซ่ึงสงผลกระทบตอโครงการพัฒนาฯบางโครงการไมสามารถดําเนินการกอสราง
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการขยะใหปริมาณลดลงอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร 
               การพัฒนา 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวภายใตแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – 
๒๕๖5)  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน(รายไตรมาส)และ 
ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕63 – กันยายน  ๒๕๖4 

 
สวนท่ี  ๑ขอมูลท่ัวไป 

๑.๑  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
1.2 รายงานผลการดําเนินงานระยะไตรมาส 

 
สวนท่ี  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 

ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

2564 

บรรจุใน
ขอบัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ 

1.พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 314 42 13.37 
2.พัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 19 0 0 
3.พัฒนาการดานคุณภาพชีวิต 49 4 21.05 
4.พัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 10 1 0.23 
5.พัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 15 7 46.66 
6.พัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 14 3 20 

รวม 421 57 100 
 
 

(๓)  ขอมูลในระบบ e-plan(www.dla.go.th) 
 
การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 
ตําบลในภาพรวม 
 

 

 

 

คําช้ีแจง: แบบท่ี 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานของอปท. ในภาพรวมโดย
กําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจาสิ้นสุดงบประมาณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ (   )  ชาย  (   ) หญิง  
2. อายุ (   )  ต่ํากวา 20 ป  (   )  20 - 30  ป 
 (   )  31- 41 ป  (   )  41 - 50 ป 
 (   )  51 - 60 ป (   )  มากกวา 60 ป 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา       (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 

(   )  อนุปริญญาหรือเทียบเทา (   )  ปริญญาตรี  
(   )  สูงกวาปริญญาตรี       (   )  อ่ืนๆ 

4. อาชีพหลัก     (   )  รับราชการ        (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
            (   )  คาขายธุรกิจสวนตัว       (   )  รับจาง 
            (   )  นักเรียน/นักศึกษา        (   )  เกษตรกร  
            (   )  อ่ืนๆ  (ระบุ)  
 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท. 
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท. ในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

 

ประเด็น พอใจมาก 
(คน) 

พอใจ 
(คน) 

ไมพอใจ 
(คน) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 58.23 2.35 - 
2) มีการประชาสมัพันธใหประชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 54.28 9.78 5 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ /กิจกรรม 52.34 27.25 - 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชนทราบ 56.84 7.10 2 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 24.57 45.23 1 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 65.89 30.75 - 
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 54.52 56.78 5 
8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 68.23 35.00 3 
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 85.76 23.52 - 

ภาพรวม 56.84 45.23 3 

จากตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอหารดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตมพบวาประชาชนสวนใหญ รอยละ 56.84 มีความพึงพอใจมากตอผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม และพอใจตอการดําเนินงาน รอยละ 45.23 และไมพึงพอใจ รอยละ 3  

 
แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
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แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 
ตําบลแมขาวตมในแตละยุทธศาสตร 

 

 

 

 
 
สวนยุทธศาสตรท่ี...........การพัฒนาดาน.........................................(ตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละดานท่ีกําหนดไว) 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ (   )  ชาย 58 คน (   ) หญิง 16 คน 
2. อาย ุ (   )  ต่ํากวา20 ป - คน (   )  20 - 30  ป 4 คน 
 (   )  31- 41 ป 12 คน (   )  41 - 50 ป 21 คน 
 (   )  51 - 60 ป 31 คน  (   )  มากกวา 60 ป 6 คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา 27 คน  (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 31 คน 

(   )  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 6 คน (   )  ปริญญาตร ี8 คน 
(   )  สูงกวาปริญญาตร ี  (   )  อ่ืนๆ2 คน 

4. อาชีพหลัก  (   )  รับราชการ   (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 8 คน 
  (   )  คาขายธุรกิจสวนตัว 10 คน (   )  รับจาง16 คน 
  (   )  นักเรียน/นักศึกษา  (   )  เกษตรกร 39 คน  
  (   )  อ่ืน ๆ  (ระบุ) 1 คน 
สวน 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ตามยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ ท่ี 1  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง/รางระบายนํ้าและโครงสรางพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ ท่ี 2  พัฒนาระบบชลประทานประปาใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคและการพัฒนาแหลงนํ้า     
                           เพ่ือการเกษตร 
 กลยุทธ ท่ี 3  พัฒนางานดานผังเมือง  และงานควบคุมอาคาร 

ลําดับท่ี ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 10) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม   7.02 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 8.03 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.23 
4. มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ   7 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม        8 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน  9 
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน        9 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 10 

ภาพรวม 8 
หมายเหตุ ระดับคะแนน 8-10= พอใจมาก   ระดับคะแนน 4-7= พอใจระดับคะแนน 0-3= ไมพอใจ 
 
 
 

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 กลยุทธ ท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาอาชีพ ตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลติภัณฑทองถ่ิน 
 กลยุทธ ท่ี 2  สงเสริมและพัฒนาทองเท่ียว 
 กลยุทธ ท่ี 3  สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองได 

ลําดับท่ี ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 10) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม   7.56 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.32 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.25 
4. มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ   6.85 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม        5.62 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.02 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน  8.99 
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน        7.56 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.78 

ภาพรวม 9.25 
หมายเหตุ ระดับคะแนน 8-10= พอใจมาก   ระดับคะแนน 4-7= พอใจระดับคะแนน 0-3= ไมพอใจ 
 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ ท่ี 1  สงเสริมสวัสดิการสงัคมและสังคมสงเคราะห 
 กลยุทธ ท่ี 2  สงเสริมการดูแลสุขภาพการสาธารณสุขการปองกันและควบคุมโรคในพ้ืนท่ี 
 กลยุทธ ท่ี 3  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 กลยุทธ ท่ี 4  สงเสริมการรักษาความสงบเรยีบรอยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัปญหายาเสพติด   

ลําดับท่ี ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 10) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม   8.23 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 9.57 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.62 

4. มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ   5.65 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม        8.56 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.25 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน  5.66 
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน        7.64 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.09 

ภาพรวม 8.56 
หมายเหตุ ระดับคะแนน 8-10= พอใจมาก   ระดับคะแนน 4-7= พอใจระดับคะแนน 0-3= ไมพอใจ 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4:การพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ ท่ี 1  การสรางจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 
 กลยุทธ ท่ี 2  สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการขยะ 

ลําดับท่ี ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 10) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม   6.53 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 9.85 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 

4. มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ   9 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม        7 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.23 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน  8 
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน        7.32 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.57 

ภาพรวม 7.23 
หมายเหตุ ระดับคะแนน 8-10= พอใจมาก   ระดับคะแนน 4-7= พอใจระดับคะแนน 0-3= ไมพอใจ 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กลยุทธ ท่ี 1  ยกระดับการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบใหมีคณุภาพและท่ัวถึง 
 กลยุทธ ท่ี 2  สนับสนุนการศาสนาการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภมูิปญญาทองถ่ิน   
 กลยุทธ ท่ี 3  สนับสนุนการสรางแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลายนําไปสูสังคมแหงการเรียนรูตลอด 
ชีวิต  
 กลยุทธ ท่ี 4  สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ   

ลําดับท่ี ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 10) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม   8 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 9 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6 
4. มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ   7 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม        5 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 9 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน  9 
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน        8 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7 

ภาพรวม 9 
หมายเหตุ ระดับคะแนน 8-10= พอใจมาก   ระดับคะแนน 4-7= พอใจระดับคะแนน 0-3= ไมพอใจ 
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 ยุทธศาสตรท่ี 6 :การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

กลยุทธ ท่ี 1  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินรวมตรวจสอบและรับ     
                 ผลประโยชนรวมกัน  

 กลยุทธ ท่ี 2  พัฒนาบุคลากรเครือ่งมือเครื่องใชเทคโนโลยีใหทันสมยัและมปีระสิทธิภาพ  
 กลยุทธ ท่ี 3  พัฒนาระบบการจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ลําดับท่ี ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 10) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม   7.35 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 8 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4. มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ   9 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม        9 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน  8 
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน        9 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8 
หมายเหตุ ระดับคะแนน 8-10= พอใจมาก   ระดับคะแนน 4-7= พอใจระดับคะแนน 0-3= ไมพอใจ 

 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการบริหารสวนตําบล

แมขาวตม (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
 

  5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
      การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอ
ไดดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ ท่ี
จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
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  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ีนอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ 
สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมแตละคน แตละสํานัก/กอง/
ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตมเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบลแมขาวตม/องคการบริหารสวนตําบล    
แมขาวตม 
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สวนที่ 2  

การติดตามและประเมินผล 
   

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
    แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมเปนแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด
ระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 2561- 2565 ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม
ท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศนพันธกิจและ
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนการบริหาร
ราชการแผนดินยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย  อําเภอเมืองเชียงราย และแผนหมูบาน/แผนชุมชนตําบลแม
ขาวตม      
    แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
     ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา 
     กลยุทธ/แนวทางพัฒนา 
     -สงเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
     ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
     กลยุทธ/แนวทางพัฒนา   
          -สงเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการแลผูดอยโอกาส 
          -สงเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและปองกันปญหายาเสพติด 
          -พัฒนาศึกษาอบรมและฝกอาชีพเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
     -สงเสริมสนับสนุนการทะลุบํารุงศาสนาและจริยธรรม 
     -สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ 
     -สงเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและชวยเหลือผูปวยในชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการทองเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตรและ          
อุตสาหกรรม 
กลยุทธ/แนวทางพัฒนา  
-พัฒนาแหลงทองเท่ียวและสรางเครือขายการทองเท่ียวในชุมชน 

     ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     กลยุทธ/แนวทางพัฒนา 
        -พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 

        -พัฒนาดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     ยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     กลยุทธ/แนวทางพัฒนา 
     -สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปการใหสอดคลองกับความ

จําเปนและความตองการของประชาชน 
     -สงเสริมพัฒนาและดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือใหมีน้ําสะอาดเพียงพอตอการอุปโภค

บริโภค 
    



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม                                                                     หนา 18 
       

 

 
 
     ยุทธศาสตรท่ี 6  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
     กลยุทธ/แนวทางพัฒนา 
     -พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     -ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
    2) พันธกิจประกอบดวย 

      พันธกิจท่ี 1 สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ินสราง    
กระบวนการกิจกรรมท่ีเอ้ือตอการสรางชุมชนเขมแข็ง 

        พันธกิจท่ี 2 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียว 
        พันธกิจท่ี 3 จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
        พันธกิจท่ี 4 สงเสริมการศึกษา 
        พันธกิจท่ี 5 สงเสริม ปลูกฝงคุณธรรมแกประชาชนตามหลักศาสนา 
       พันธกิจท่ี 6 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอัน    
                 ดีงามของทองถ่ิน 
      พันธกิจท่ี 7 บํารุงสงเสริมการประกอบอาชีพประชาชน 
      พันธกิจท่ี 8 ปองกัน ระงับโรคติดตอการสงเสริมอนามัย 
      พันธกิจท่ี 9 กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ํา 
      พันธกิจท่ี 10 ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดีในการบริหารสวนตําบล 
      พันธกิจท่ี 11 จัดใหมีการบํารุงรักษาทางบกทางระบายน้ํา และจัดการดาน 
                                                 การจราจร 
    3) จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตตําบลแมขาวตมตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

1.การโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1พัฒนาปรับปรุงถนน สะพาน ทอระบายน้ํา 
1.2 ขยายเขตไฟฟา และติดตั้งไฟก่ิงโคมไฟ 
1.3 พัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค 

2.การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูความยั่งยืน 
2.1 สงเสริมดานอาชีพทางการเกษตรกร เชน การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว 
2.2 สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ และภูมิปญญาทองถ่ิน 
2.3 สงเสริมแหลงทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ 

3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
3.1 พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือปองกันน้ําทวมขัง 
3.2 พัฒนาสงเสริมอาชีพเกษตรกรทุกประเภท 

4.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี นันทนาการ และกีฬา 
4.1 สงเสริมดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี นันทนาการ และกีฬา 
4.2 อนุรักษฟนฟูและสืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

5.การจัดระเบียบสังคม ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 5.1 พัฒนาการดานการรักษาความสงบเรียบรอย 
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 5.2 พัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5.3 ปองกันและแกปญหาอบายมุข และสิ่งเสพติด 
 5.4 สงเสริมใหมีการตรวจสุขภาพของผูสูงอายุ ผูพิการ และบุคคลท่ัวไป 
 
6.พัฒนาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของทุกภาคสวนในตําบลและนอกตําบล 

6.1 สงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน รวม
ตัดสินใจในกิจ 

กรรมการบรหิารองคกร 
6.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมจัดกิจกรรม 
6.3 สงเสริมและรวมมือภาครัฐเอกชนท้ังในและนอกตําบลในการจัดทําโครงการ/

กิจกรรมตางๆ อันเกิดประโยชนตอสวนรวม 
7.พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือบริหารประชาชน 

7.1 พัฒนาการติดตั้งระบบสื่อสาร 
7.2 พัฒนาดานเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 

8.การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
8.1 พัฒนาสงเสริมบุคลากรทางดานการศึกษาใหสูงข้ึน 
8.2 พัฒนาดานการบริหารจัดการขององคกรการบริหารสวนตําบล 
8.3 พัฒนาดานการสงเสริมอุดหนุนหนวยงานของรัฐ และกลุมองคกร 
8.4 พัฒนาดานการบริการชุมชน และสังคม 

 

    4) แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือสราง 
                                                               ความเขมแข็งของชุมชน     
            แนวทางการพัฒนาท่ี 2 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ให 
                                                              สวยงามสรางความประทับใจแกนักทองเท่ียว  
                                   แนวทางการพัฒนาท่ี 3 จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 เพ่ือสงเสริมคุณภาพการศึกษา เพ่ิมชองทางการรับขอมูล 
                            ขาวสาร 
แนวทางการพัฒนาท่ี 5 เพ่ือสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรมแกประชาชนตามหลักศาสนา 
แนวทางการพัฒนาท่ี 6 เพ่ือบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน  
                             และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 7 เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 8 เพ่ือปองกัน ระงับโรคติดตอและการสงเสริมอนามัย 
                             ครอบครัว 
แนวทางการพัฒนาท่ี 9 เพ่ือลดปญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
แนวทางการพัฒนาท่ี 10 เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตามหลักการบริหาร      
                               จัดการท่ีดี 
แนวทางการพัฒนาท่ี 11 เพ่ือจัดใหมีการบํารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ํา และ   
                               จัดการดานจราจร 
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    5) วิสัยทัศน  
              “เมืองนาอยู เชิดชูวัฒนธรรม สงเสริมอุตสาหกรรมชุมชน เพ่ิมพูนผลผลิต ทุกชีวิตสุขภาพดี           
มีการศึกษา” 
 
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 
 
  อบต.แมขาวตม ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562  
โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

285 64,242,000 403 77,984,750 291 78,394,750 314 69,644,750 316 69,331,250 

พัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว  

7 160,000 18 580,000 19 640,000 19 640,000 19 640,000 

พัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิต 

49 28,201,000 48 28,798,000 53 28,646,000 49 28,536,000 49 28,536,000 

พัฒนาดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

15 1,965,000 15 1,545,000 13 1,295,000 10 1,235,000 10 1,235,000 

พัฒนาดาน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

31 4,851,873 31 4,851,873 15 4,296,873 15 4,296,873 15 4,296,873 

พัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหาร 

14 321,000 15 681,000 13 1,401,000 14 431,000 14 431,000 

รวม 401 99,740,873 540 114,440,623 391 114,673,623 421 104,783,623 423 104,470,123 

 
 
ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
                ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูล
และรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบรวมตลอดท้ังมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย 
ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริการทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ

http://www.dla.go.th/
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พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป”  
             ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอบต.แมขาวตม จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ 
การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.แมขาวตม ดังนี้ 
 
ก. วิสัยทัศน ของอบต.แมขาวตม  
    "ตําบลรวมใจ ใฝศึกษา สุขภาพดีถวนหนา รักษาสิ่งแวดลอม เพียบพรอมวัฒนธรรม นอมนําเศรษฐกิจ
พอเพียง เคียงคูธรรมาภิบาล" 
 
ข. พันธกิจ ของอบต.แมขาวตม  
    1. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน สรางกระบวนการกิจกรรมท่ีเอ้ือตอ  
     การสรางชุมชนเขมแข็ง  
    2. ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียว  
    3. จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร  
    4. สงเสริมการศึกษา  
    5. สงเสริมปลูกฝงคุณธรรมแกประชาชนตามหลักศาสนา  
    6. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  
    7. บํารุงสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
    8. ปองกัน ระงับโรคติดตอ การสงเสริมอนามัยครอบครัว  
    9. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย  
    10. ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี ในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล  
    11. จัดใหมีการบํารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ํา และจัดการดานการจราจร  

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.แมขาวตมไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 13 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  1.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 1 ดานพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน  
        1. แผนงานเคหะและชุมชน  
        2. แผนงานการเกษตร  
        3. แผนงานสังคมสงเคราะห 
  2.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 2 ดานพัฒนา
เศรษฐกิจและการทองเท่ียว  
        1. แผนงานการเกษตร  
        2. แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน  
        3. แผนงานเคหะและชุมชน  
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  3.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 4 ดานการ
พัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
        1. แผนงานการเกษตร 
  4.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 2 ดานพัฒนา
เศรษฐกิจและการทองเท่ียว  
        1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  5.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 2 ดาน
เศรษฐกิจและการทองเท่ียว  
        1. แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  6.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
        1. แผนงานการศึกษา  
        2. แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน  
   6.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
   6.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 5 การพัฒนา
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
   7.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 5 ดานพัฒนา
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
        1. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
   8.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
        1. แผนงานงบกลาง  
   9.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 4 ดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
        1. แผนงานเคหะและชุมชน  
        2. แผนงานการเกษตร  
   10.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 6        
ดานพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
        1. แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน  
        2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
   11.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
        1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ง. การวางแผน  
    อบต.แมขาวตม ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)          
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี  
กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป   
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    อบต.แมขาวตม ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 
โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
 
โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1 
ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 

1 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 1 
ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

384 293,337,000.00 497 307,599,750.00 462 316,289,000.00 503 375,197,750.00 474 325,146,250.00 

2.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 
ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 

2 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 2 
ดา้นพฒันาเศรษฐกิจและการ

ท่องเท่ียว 

5 120,000.00 13 390,000.00 11 370,000.00 11 350,000.00 11 350,000.00 

3.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี3 
ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 

3 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 2 
ดา้นพฒันาเศรษฐกิจและการ

ท่องเท่ียว 

2 40,000.00 4 170,000.00 7 270,000.00 7 270,000.00 7 270,000.00 

4.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 
ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 

4 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 3 
ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

9 21,818,000.00 10 21,825,200.00 10 21,888,000.00 10 21,888,000.00 10 21,888,000.00 

5.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 6 
ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 

4 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 3 
ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

6 115,000.00 9 385,000.00 9 400,000.00 4 235,000.00 4 235,000.00 

6.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 
ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 

3 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 3 
ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

58 6,723,000.00 64 7,193,000.00 62 10,345,270.00 61 7,118,000.00 61 7,118,000.00 

7.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 
ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 

5 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 4 
ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

13 1,945,000.00 14 1,575,000.00 11 1,315,000.00 9 1,270,000.00 9 1,270,000.00 

8.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1 
ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 

5 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 4 
ดา้นการพฒันาดา้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2 20,000.00 3 70,000.00 4 80,000.00 4 80,000.00 4 80,000.00 

9.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 
ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 

3 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 5 
ดา้นพฒันาการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม 

6 700,000.00 6 700,000.00 5 485,000.00 5 650,000.00 5 650,000.00 

10.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 
ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 

2 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 5 
การพฒันาการศึกษาศาสนาและ

28 4,501,873.00 28 4,501,873.00 14 4,006,873.00 14 4,006,873.00 14 4,006,873.00 
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วฒันธรรม 

11.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 
ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 

6 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 6 
ดา้นพฒันาการเมืองและการบริหาร 

15 332,000.00 16 692,000.00 15 1,586,000.00 16 536,000.00 16 536,000.00 

รวม 528 329,651,873.00 664 345,101,823.00 610 357,035,143.00 644 411,601,623.00 615 361,550,123.00 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2564 
อบต.แมขาวตม เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.1.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 1 ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 541 386,166,950.00 58 12,905,700.00 52 12,846,093.33 31 7,268,093.33 

2.2.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 2 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 2 ดา้นพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 11 350,000.00 4 100,000.00 3 70,000.00 3 70,000.00 

3.3.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี3 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 2 ดา้นพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 7 270,000.00 3 50,000.00 2 30,000.00 2 30,000.00 

4.4.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 3 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 10 21,888,000.00 - - 
    

5.5.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 6 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 3 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 4 235,000.00 1 15,000.00 1 14,500.00 1 14,500.00 

6.6.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 3 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 64 9,850,000.00 39 7,854,400.00 22 6,828,160.82 22 6,828,160.82 

7.7.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 5 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 4 ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 
9 1,270,000.00 2 435,000.00 1 420,000.00 1 420,000.00 

8.8.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 5 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 4 ดา้นการพฒันาดา้นการอนุรักษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
4 80,000.00 - - 

    

9.9.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 5 ดา้นพฒันาการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 5 650,000.00 4 108,650.00 1 53,650.00 1 53,650.00 

10.10.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 2 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 5 การพฒันาการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 14 4,006,873.00 2 2,786,580.00 2 2,784,900.00 2 2,784,900.00 

11.11.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 6 ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ท่ี 6 ดา้นพฒันาการเมืองและการบริหาร 16 536,000.00 7 101,000.00 3 58,836.37 3 58,836.37 

รวม 685 425,302,823.00 120 24,356,330.00 87 23,106,140.52 66 17,528,140.52 
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  จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารอบต.แมขาวตม ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติ
งบประมาณ จํานวน 120 โครงการ งบประมาณ 24,356,330 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตัิ 

1.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันา 

อปท.ท่ี 1 ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
58 12,905,700.00 

2.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 2 ยทุธศาสตร์การพฒันา 

อปท.ท่ี 2 ดา้นพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
4 100,000.00 

3.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี3 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันา 

อปท.ท่ี 2 ดา้นพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
3 50,000.00 

4.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์การพฒันา 

อปท.ท่ี 3 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 
- - 

5.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 6 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์การพฒันา 

อปท.ท่ี 3 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 
1 15,000.00 

6.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันา 

อปท.ท่ี 3 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 
39 7,854,400.00 

7.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 5 ยทุธศาสตร์การพฒันา 

อปท.ท่ี 4 ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2 435,000.00 

8.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 5 ยทุธศาสตร์การพฒันา 

อปท.ท่ี 4 ดา้นการพฒันาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
- - 

9.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันา 

อปท.ท่ี 5 ดา้นพฒันาการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
4 108,650.00 

10.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 2 ยทุธศาสตร์การพฒันา 

อปท.ท่ี 5 การพฒันาการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
2 2,786,580.00 

11.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 ยทุธศาสตร์ฯ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 6 ยทุธศาสตร์การพฒันา 

อปท.ท่ี 6 ดา้นพฒันาการเมืองและการบริหาร 
7 101,000.00 

รวม 120 24,356,330.00 

 
 
 
 
 
 

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   2.1  เดือนตุลาคม  2563 - เดือน กันยายน  2564 
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    2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
     1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดแก 
  ๑. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
  ๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
  ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
  ๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
  ๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง 

                                         และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
                     ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

  ซ่ึงกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมดําเนินการในเรื่องการพัฒนาการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการพัฒนาการเมืองและ
การบริหารซ่ึงสอดคลองกัลปกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดเชียงรายดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย   
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และบริการ               

โลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และGMS  
ยุทธศาสตรท่ี  2 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี  3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพ่ือเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวติเพ่ือใหประชาชนอยูเยน็เปนสุข  
ยุทธศาสตรท่ี  5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยนื  
ยุทธศาสตรท่ี  6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย   (พ.ศ.2561 - 2565) 
วิสัยทัศน 
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“เมืองแหงการคา  การลงทุน  การเกษตรและการทองเท่ียวรุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา   
ประชาชนอยูเย็นเปนสุข” 

เปาประสงค 
 1. เพ่ือสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยเนนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานคา  การ
ลงทุน  บริการโลจิสติกส  การเกษตร  การทองเท่ียว  และวฒันธรรม  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด   กลุมอาเซียน + 6และ  GMS 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน  โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางหลักในการสรางภูมิคุมกันในการสรางคน สังคม ท่ีมีคุณภาพ 

3.  เพ่ือสรางสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองใหนาอยู  เพ่ือใหประชาชนอยูในสิ่งแวดลอมท่ี
ดีและมีคุณภาพ 

4.  เพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีปกติและแนวชายแดน 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย   

คําขวัญ  “ เมืองพญามังราย สายใยน้ํากก พระหยกล้ําคา ไรแมฟาหลวงรวมใจ น้ําตกใสขุนกรณ” 
วิสัยทัศน “ เมืองม่ังค่ังของเศรษฐกิจ การเกษตรปลอดภัย มีความโดดเดนทางดานการทองเท่ียว สืบสาน 

วัฒนธรรมลานนา มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเปนท่ีพ่ึงของประชาชน เพ่ือสังคมสงบสุข” 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการคา การลงทุน การเปนศูนยกลางการคมนาคม 

การทองเท่ียว และการเกษตรแบบยั่งยืน ใหสอดคลองกับกลุมประเทศ GMS  และ ASEAN 
ยุทธศาสตรท่ี  2ยุทธศาสตรการประยุกตใชการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสรางภูมิคุมกันใหครอบครัวและชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี  4 ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยใชกระบวนการบริหาร

จัดการภาครัฐบนหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561-2565) 

วิสัยทัศน“  ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีสวนรวม ศูนยรวมเศรษฐกิจการคา พัฒนาคุณภาพชีวิต  
                     ประชาชนมีความสุข” 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6 และ GMS 

  -    กลยุทธ 1.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน 
   -    กลยุทธ 1.2 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
   -    กลยุทธ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของทองถ่ินเพ่ือ
เชื่อมโยง กลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และGMS 
   -    กลยุทธ 1.4 พัฒนางานดานผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร  

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
- กลยุทธ 2.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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- กลยุทธ 2.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ินใหได 
มาตรฐานสากล 

- กลยุทธ 2.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว วิถีชีวิตและอัตลักษณของคนในชุมชน 
- กลยุทธ 2.4 สงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการสาธารณสุข 
- กลยุทธ 3.1 สงเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให 

ไดมาตรฐานการศึกษา 
- กลยุทธ 3.2 สงเสริมและพัฒนาการศึกษาสูอาชีพ 
- กลยุทธ 3.3 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนา  

เศรษฐกิจชายแดน 
- กลยุทธ 3.4 สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในทองถ่ิน 
- กลยุทธ 3.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
- กลยุทธ 4.1 รักษาความสงบเรียบรอยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
- กลยุทธ 4.2 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- กลยุทธ 4.3 ปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อดานอิเลคทรอนิกสและปญหา 

แรงงานตางดาว 
- กลยุทธ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน 
- กลยุทธ 5.1 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- กลยุทธ 5.2 สงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะ น้ําเสีย และมลภาวะ 
- กลยุทธ 5.3 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
- กลยุทธ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน 
- กลยุทธ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
- กลยุทธ 6.3 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของทุกภาคสวน 
- กลยุทธ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี 

  และจังหวัดเชียงราย ท่ีไดกําหนดเปนเปาประสงคดังนี้ 
 1. เพ่ือสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยเนนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานคา  การ
ลงทุน  บรกิารโลจิสติกส  การเกษตร  การทองเท่ียว  และวฒันธรรม  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด   กลุมอาเซียน + 6และ  GMS 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน  โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางหลักในการสรางภูมิคุมกันในการสรางคน สังคม ท่ีมีคุณภาพ 

3.  เพ่ือสรางสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองใหนาอยู  เพ่ือใหประชาชนอยูในสิ่งแวดลอมท่ี
ดีและมีคุณภาพ 

4.  เพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีปกติและแนวชายแดน 
  ตามยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมไดกําหนดใหยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตมสอดคลองเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ซ่ึงปรากฏตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5)ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม                                                                     หนา 30 
       

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

  ความสอดคลองและเชื่อมโยงในเชิงมติทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
  2.1.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดวิสัยทัศนไววา“ตําบลรวมใจ ใฝการศึกษา สุขภาพดี
ถวนหนา รักษาสิ่งแวดลอม เพียบพรอมวัฒนธรรม    นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูธรรมาภิบาล”ซ่ึงวิสัยทัศน
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการมุงม่ันในการพัฒนาทองถ่ินในดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  คุณภาพชีวิตรักษา
สิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล เห็นไดจากการกําหนดยุทธศาสตรดังนี้ 

1.ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานปรากฏในแผนงานป 2564 
จํานวน 314 โครงการและพบวาจํานวนโครงการ  42  โครงการ ไดดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว หรือคิดเปนรอยละ 13.37 ของโครงการท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด 

2.ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวปรากฏในแผนงาน 
ป 2564 จํานวน 19 โครงการและพบวาจํานวนโครงการ  0  โครงการ ไดดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว หรือคิดเปนรอยละ 0 ของโครงการท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด 

3.ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนงานป 2564 จํานวน 49 
โครงการและพบวาจํานวนโครงการ  4  โครงการ ไดดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว หรือ
คิดเปนรอยละ  21.05 ของโครงการท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด 

4.ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปรากฏในแผนงานป 2564 จํานวน 10 โครงการและพบวาจํานวนโครงการ  1  โครงการ ไดดําเนินการจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว หรือคิดเปนรอยละ 0.23 ของโครงการท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด 

5.ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมปรากฏในแผนงานป  
2564 จํานวน 15 โครงการและพบวาจํานวนโครงการ  7  โครงการ ไดดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว หรือคิดเปนรอยละ 46.66 ของโครงการท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด 

6.ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารปรากฏในแผนงานป 2564 
จํานวน 14 โครงการและพบวาจํานวนโครงการ  3  โครงการ ไดดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว หรือคิดเปนรอยละ 20 ของโครงการท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด 
 
  2.1.3 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  1) วิสัยทัศน  
   “ตําบลรวมใจ ใฝการศึกษา สุขภาพดีถวนหนา รักษาสิ่งแวดลอม เพียบพรอมวัฒนธรรม  

   นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูธรรมาภิบาล” 
  2)ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) 
ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
กลยุทธ ท่ี 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนสง/รางระบายน้ําและโครงสรางพ้ืนฐาน 
กลยุทธ ท่ี 2 พัฒนาระบบชลประทานประปาใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคและการพัฒนาแหลง 
                 น้ําเพ่ือการเกษตร 
กลยุทธ ท่ี 3 พัฒนางานดานผังเมือง  และงานควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
กลยุทธ ท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ิน 
กลยุทธ ท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
กลยุทธ ท่ี 3 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองได 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ ท่ี 1 สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
กลยุทธ ท่ี 2 สงเสริมการดูแลสุขภาพการสาธารณสุขการปองกันและควบคุมโรคในพ้ืนท่ี 
กลยุทธ ท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กลยุทธท่ี  4 สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปญหายาเสพติด  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กลยุทธ ท่ี 1 การสรางจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 
กลยุทธ ท่ี 2 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการขยะ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลยุทธ ท่ี 1 ยกระดับการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบใหมีคุณภาพและท่ัวถึง 
กลยุทธ ท่ี 2 สนับสนุนการศาสนาการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี  3  สนับสนุนการสรางแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลายนําไปสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  
กลยุทธท่ี 4  สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
กลยุทธ ท่ี 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินรวมตรวจสอบและรับ    
                ผลประโยชนรวมกัน 
กลยุทธ ท่ี 2 พัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยีใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ท่ี 3 พัฒนาระบบการจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
3) เปาประสงค 

 1.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความตองการประชาชนอยางท่ัวถึง 
 2.สงเสริมพัฒนาอาชีพสรางงาน เพ่ิมรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผูดอยโอกาสทางสังคม
ใหไดรับบริการและสวัสดิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางท่ัวถึงเปนหมูบานปลอดยาเสพติด 
 3.ประชาชนมีความสามัคคี สามารถปองกันและรับมือจากสาธารณภัยตางๆได ปญหายาเสพติด
และความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในชุมชนลดลง 
 4.ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยู
ในทองถ่ินใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของอําเภอ 
 5. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน 
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 6.ประชาชนเขามามีสวนรวมในวันสําคัญทางศาสนา และรวมอนุรักษฟนฟู รักษาศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญาของทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  
 7. องคการบริหารสวนตําบลมีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพ่ิมมากข้ึน 

 4) ตัวช้ีวัด 
  1. จํานวนโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานในดานตางๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีข้ึนในแตละป 
 2. จํานวนประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีความรูและเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ือข้ึน  
 3. จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ และประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมีสิทธิและลงทะเบียนกับองคการบริหาร
สวนตําบลเพ่ือขอรับสิทธิไดรับบริการอยางท่ัวถึงทุกคน 
 4. จํานวนกลุมสงเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได มากข้ึน 
 5. จํานวนครัวเรือนในตําบลแมขาวตมสามารถบริหารจัดการขยะไดดวยตนเองเพ่ิมข้ึน 
 6. ประชาชนผูประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแกไขปญหาความเดือดรอน  
 7. ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีลดลง  
 8. องคการบริหารสวนตําบลตําบลแมขาวตมมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 5) คาเปาหมาย 
  1. องคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานในดานตางๆ เพ่ือใหบริการประชาชนไดป
ละ 3 โครงการ 
 2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีความรูและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการ
ทองเท่ียว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป   
 3. จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ และประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมีสิทธิและลงทะเบียนกับองคการบริหาร
สวนตําบลเพ่ือขอรับสิทธิไดรับบริการอยางท่ัวถึงทุกคน 100 เปอรเซ็นต 
 4. จํานวนกลุมสงเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึนปละ 2 กลุม เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
 5. จํานวนครัวเรือนในตําบลแมขาวตมสามารถบริหารจัดการขยะไดดวยตนเองเพ่ิมข้ึนรอยละ 
20 ครัวเรือนตอปและปริมาณขยะลดรอยละ 5 
 6. ประชาชนผูประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแกไขปญหาความเดือดรอน รอยละ 80  
 7. ปญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลดลง รอยละ 5 ตอป 
 8. องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ รอยละ  ๖๐ 
 6) กลยุทธ 
 1. สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 2. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและทําการเกษตร 
 3. พัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 4. สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
 5. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาส 
 6. สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน   
 7. สงเสริมและพัฒนากลุมองคกรประชาชนใหมีความเขมแข็ง 
 8. ปองกัน บําบัด ฟนฟู ติดตามและชวยเหลือเก่ียวกับยาเสพติด 
 9. สนับสนุนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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 10. สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และสรางเครือขายประชาธิปไตย 
 11. พัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร ดานการทองเท่ียว  
 12. อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 13. อนุรักษ ฟนฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 14. สงเสริมใหประชาชนนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต  
 15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในดานตางๆเพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง   
 16. สงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานในดานตางๆขององคการบริหาร
สวนตําบลภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 
๑)  พัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความปลอดภัย โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน              

ท่ีจําเปนเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒)  พัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําคัญทางศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๔)  กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางมีระบบและมีความยั่งยืน 
๕)  องคการบริหารสวนตําบลมีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

    2.1.4  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
      -การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Ternd ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ
พัฒนา  อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานทรัพยธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงรายละเอียดดังนี้ 
     1.จุดแข็ง (S:Strength) 

 ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง 

 ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน 
 ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 มีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรไดแก  แมน้ํากกแมน้ํางาม อางเก็บน้ําสาธารณะ 
 ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ  ไดแก 

ขาว  สับปะรด ขาวโพด มันสําปะหลัง ฯลฯ 
 มีการประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการในพ้ืนท่ี 
 มีสถานท่ีกําจัดขยะประจําตําบลแมขาวตม 
 มีสถาบันการเงิน  กองทุนหมูบาน  มีกลุมอาชีพตางๆ 

     2.จุดออน (W:Weakness) 
 ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนใน

รูปของกลุมอาชีพท่ีเขมแข็ง 
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 ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
 ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญไมมี

โรงงานในพ้ืนท่ี 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  มีจํานวนบุคลากรยังไมครบตามตําแหนง 
 ปญหาหนี้สินของเกษตรกร 
 เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

     3.โอกาส (O:Opportunity) 
 มีเสนทางคมนาคมสะดวกสามารถรับรองการขยายตัวของการลงทุนทาง

เศรษฐกิจการขนสงสินคา 
 รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

      
     4.ขอจํากัด (T-Threat) 

 ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมเปนองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดกลางมีหมูบาน จํานวน 23 หมูบาน ท่ีตองใชงบประมาณพัฒนาไม
เพียงพอเม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจ
ถายโอนฯ ตามนโยบายทองถ่ิน  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

 ตองขอรบัสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง หนวยงานอ่ืนในการ
บริหารงาน 

 กฎหมายและระเบียบตางๆในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการ
บริหารงาน 

 การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย  จึงไมสามารถดําเนินการ
แกปญหาได  ตองอาศัยความรวมมือความเสียสละของชุมชนเทานั้น  
 

-การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
                   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลนั้น  ไดทําการ

ประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรายละเอียดดังนี้ 

  1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1.ประชาชนตองการพัฒนาเสนทางในการสัญจรไปมาของแหลงเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 
  1.2.ไฟฟาสองสวางทางและท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด 
  1.3.รางระบายน้ํายังไมเพียงพอ เกิดการอุดตันทําใหมีน้ําขังทวมพ้ืนท่ีเปนบางจุด 
  1.4.แหลงน้ําในการเกษตรไมพอเพียงในชวงฤดูแลงและน้ําประปาสําหรับอุปโภคบริโภค

และยังไมไดมาตรฐานครบทุกหมูบาน 
 

  2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
   2.1.ประชาชนไมสามารถรวมกลุมเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุมอาชีพอยางเขมแข็งและขาดแหลงเงินลงทุนในการจัดทํากิจการและประกอบอาชีพ  และดานผลิตภัณฑ
ทองถ่ิน  ชองทางการตลาดยังไมไดรับการพัฒนา 
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   2.2.ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา  เนื่องจากตองผานพอคาแมคาคนกลาง 
 

  3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     3.1.สถานศึกษาขาดสื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  เด็กนักเรียนบางรายไมไดรับ
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงกวาข้ันพ้ืนฐานเพราะครอบครัวยากจน 

   3.2.เยาวชนในชุมชนบางสวนติดเกมส  บุหรี่  เหลา  ยาเสพติด  และทองกอนวัยอันควร 
     3.3.ประชาชนขาดความตระหนักและไมเห็นความสําคัญกับการออกกําลังกายและ
การดูแลสุขภาพ 

   3.4.เกิดสาธารณะภัยข้ึนบอยครั้งทําใหทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหาย 
     3.5.การขยายเสนทางถนนการจราจรบนถนนมีรถเพ่ิมมากข้ึนอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ
บอยครั้ง 

  4.การพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   4.1.ปญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึนใหลดปริมาณลง 
   4.2.ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 
 

  5.การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     5.1.ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีถูกสังคมสมัยใหมคอยๆเปลี่ยนแปลงไปและ
ไมคอยมีผูสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

   5.2.ตองมีการพัฒนายกระดับการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบใหมีคุณภาพและ
ท่ัวถึง 

   5.3.ขาดแหลงเรียนรูสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

  6.ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหารงาน 

   6.1.ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามตําแหนง 
   6.2.ขาดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม ตามความเหมาะสมและ

งบประมาณ เพ่ือชวยลดข้ันตอนเพ่ิมประสิทธิภาพและคาใชจาย เชน การชําระภาษีผานอินเตอรเน็ต,การใช
โปรแกรมอนุมัติงานกอสราง,การแจงผลการอนุมัติผานระบบ SMS,การจองคิวขอรับบริการออนไลน 

   6.3.ประชาชนไมคอยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการ
ประชุมประชาคม 

   6.4.ระบบการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามระเบียบใหมตองทํา
ความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
     6.5  ปญหาการรองทุกขรองเรียนมีเพ่ิมข้ึนเพราะการขยายตัวของเมืองและ
ประชากรในพ้ืนท่ีมีเพ่ิมข้ึน  
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การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
ยุทธศาสตรชาติ  

20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย 

 
ยุทธศาสตร 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร 
(ของ อปท.) 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน 

ตามแผน 
ป 2564 

ดําเนิน 
การจริง 

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ 5การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู
ความมั่งค่ัง 

ยุทธศาสตร พัฒนาและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาสังคม การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อ
เปนฐานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่  6 การรักษาความ
มั่นคงความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

 

19 0 

ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 3การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรเสริมสรางสภาพแวดลอมใน
พัฒนาการคาการลงทุนและโลจิสติกส
เชื่อมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและ
เตรียมพรอมรับความรวมมือประชาคม
อาเซียน   

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ดานการคาการลงทุน และ
บริการโลจิสติกสเชื่อมโยง
กลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 
และGMS  

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6 และ GMS 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

314 42 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรที่ 1  การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 

ยุทธศาสตร พัฒนาและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาสังคม การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อ
เปนฐานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที ่4 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวติ
เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข  

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดาน
การศึกษาและการสาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรที่  5 การพัฒนาการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

49 
 

15 

 

4 
 

7 

ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 2การสรางความเปนธรรม
ลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 

ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลคาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพ 

ยุทธศาสตรที ่4 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวติ
เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข  

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการปองกันบรรเทา 

สาธารณภยั 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

 

- - 

ยุทธศาสตรดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4การเติบโตที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรดํารงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและ
บริหารจัดการส่ิงแวดลอมโดยการมีสวน
รวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสี
เขียว 

ยุทธศาสตรที่  2 การ
สงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรคุณภาพ 
มาตรฐานสากล และเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ใหสมบูรณและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

10 1 

ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 ยุทธศาสตรที ่4 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวติ
เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข  

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 

 

14 .3 

 รวม 421 57 
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    การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณพ.ศ. 2564 
      วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2564  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงานสนับสนุน ดําเนินการจริง 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน ดานบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานเคหะและชุมชน 

2.แผนงานการเกษตร 

3.แผนงานสังคมสงเคราะห 
4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1.กองชาง 
2.สํานักปลัด 

1.กองคลัง 
2.กองการศึกษา 

3.สํานักปลัด อบต. 
4.อบจ.ชร. 

58 12,905,700 

2.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ดานบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

2.แผนงานการเกษตร 

3.แผนงานเคหะและชุมชน 

4.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

1.กองชาง 
2.สํานักปลัด 

3.กองการศึกษา 

1.กองคลัง 
2.กองการศึกษา 

3.สํานักปลัด อบต. 

7 150,000 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชวีิต 1.ดานบริการชุมชนและสังคม 

2.ดานการดําเนินการอื่น 

3.ดานบริหารงานทั่วไป 

1.แผนงานการศึกษา 

2.แผนงานสาธารณสุข 

3.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

4.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

5.แผนงานงบกลาง 
6.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

7.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.กองชาง 
2.สํานักปลัด 

3.กองการศึกษาฯ 
4.กองคลัง 

1.กองคลัง 
2.กองชาง 
3.สํานักปลัด อบต. 

40 7,854,400 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

ดานการดําเนินการอื่น 

ดานบริหารงานทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานเคหะและชุมชน 

1.กองชาง 
2.สํานักปลัด 

3.กองการศึกษาฯ 
4.กองคลัง 

1.กองคลัง 
2.กองชาง 
3.สํานักปลัด อบต. 

2 435,000 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา 1.กองคลัง 
2.กองการศึกษา 

3.สํานักปลัด อบต. 

6 2,786,580 

6.ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร ดานบริหารงานทั่วไป 

ดานการดําเนินการอื่น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานงบกลาง 
แผนงานสาธารณสุข 

กองคลัง  
สําสํานักปลัด 

1.กองคลัง 
2.กองการศึกษา 

3.สํานักปลัด  
4.กองชาง 

7 101,000 
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ผลของการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปสูการปฏิบัติท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยดําเนินการ (แบบ ผ.01)   
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณท่ี
โอน 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการซอมแซมพนังก้ันนํ้างาม หมูท่ี 3 เงินสะสมป พ.ศ. 2564ตาม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 5  

กองชาง 496,000 - 496,000 ทําสัญญา 18 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(18 ธ.ค.63-17 ม.ค.64) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 16 

เงินสะสมป พ.ศ. 2564 ตาม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 5  

กองชาง 111,000 - 111,000 ทําสัญญา 23 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(23ธ.ค.63-22 ม.ค.64) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 19 

เงินสะสมป พ.ศ. 2564 ตาม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 5  

กองชาง 111,000 - 111,000 ทําสัญญา 24 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(24ธ.ค.63-23 ม.ค.64) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 9 

เงินสะสมป พ.ศ. 2564 ตาม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 5  

กองชาง 120,000 - 120,000 ทําสัญญา 24 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(24ธ.ค.63-23 ม.ค.64) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

5 โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 2 

เงินสะสมป พ.ศ. 2564 ตาม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 5  

กองชาง 126,000 - 126,000 ทําสัญญา 24 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(24ธ.ค.63-23 ม.ค.64) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 1 เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 116,000 - 116,000 ทําสัญญา 24 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(24ธ.ค.63-23 ม.ค.64) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 4 เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 110,500 - 110,500 ทําสัญญา 29 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(29ธ.ค.63-26 ม.ค.64) 
หจก.ส.แสงสวางการโยธา 

8 โครงการเทลานถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี 10 เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 110,500 - 110,500 ทําสัญญา 29 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(29ธ.ค.63-26 ม.ค.64) 
หจก.ส.แสงสวางการโยธา 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 15 เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 114,000 - 114,000 ทําสัญญา 30 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(30ธ.ค.63-29 ม.ค.64) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 12 เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 111,000 - 111,000 ทําสัญญา 30 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(30ธ.ค.63-29 ม.ค.64) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 14 เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 111,000 - 111,000 ทําสัญญา 24 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(24ธ.ค.63-23 ม.ค.64) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 18 เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 150,000 - 150,000 ทําสัญญา 30 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(30ธ.ค.63-29 ม.ค.64) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

13 โครงการคาวางทอระบายนํ้าพรอมบอพักและลงหินคลุกพรอม
ปรับเกลีย่ หมูท่ี 22 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 220,000 - 112,000 ทําสัญญา 14 มกราคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(14 ม.ค.2564-13 ก.พ.2564) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคชัน 

 14 โครงการคากอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอม
มีฝาปด หมูท่ี 7 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 420,000 - 110,000 ทําสัญญา 14 มกราคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(14 ม.ค.2564-13 ก.พ.2564) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคชัน 

15 
 

โครงการคากอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอม
มีฝาปด หมูท่ี 5 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 178,000 - 129,000 ทําสัญญา 14 มกราคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(14 ม.ค.2564-13 ก.พ.2564) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคชัน 

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 134,000 - 134,000 ทําสัญญา 19 มกราคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(19ม.ค.2564-18 ก.พ.2564) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 18 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 400,000 - 399,500 ทําสัญญา 20 มกราคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(20ม.ค.2564-19 ก.พ.2564) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณท่ี
โอน 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 460,000 - 460,000 ทําสัญญา 22 มกราคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(22ม.ค.2564-21 ก.พ.2564) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคชัน 

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 445,000 - 444,500 ทําสัญญา 22 มกราคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(22ม.ค.2564-21 ก.พ.2564) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 373,000 - 372,500 ทําสัญญา 22 มกราคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(22ม.ค.2564-21 ก.พ.2564) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 23 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 128,000 - 128,000 ทําสัญญา 10 มีนาคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(10 มี.ค.2564-9 เม.ย.2564) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

22 โครงการเทลานคอนกรตีเสริมเหลก็ สุสาน หมูท่ี 3 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 360,000 - 360,000 ทําสัญญา 11 มีนาคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(11 มี.ค.2564-10 พ.ค.2564) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

23 โครงการจางเหมาซอมแซมฝาย หมูท่ี 12 เงินสํารองจาย กองชาง 278,810 - 60,000 สงมอบงานวันที่ 15 มกราคม 2594 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

หจก.ดอยลานคอนสตรัคชัน 

24 โครงการเทลานคอนกรตีเสริมเหลก็ หมูท่ี 3 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 360,000 - 320,000 ทําสัญญา 21เมษายน 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 

(21เม.ย.2564-31พ.ค.2564) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคชั่น 

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 16 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 190,000 - 189,700 ทําสัญญา 28 เมษายน 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 

(28เม.ย.2564-28 พ.ค.2564) 
หจก.วิลาวรรณกอสรางฯ 

26 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 350,000 - 349,500 ทําสัญญา 3 พฤษภาคม 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 
(3 พ.ค.2564-2 มิ.ย.2564) 

หจก.แสงสวางการโยธา 

27 โครงการวางทอระบายนํ้าพรอมบอพักและลงหินคลุกพรอมปรับ
เกลี่ย หมูท่ี 22 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 220,000 - 220,000 ทําสัญญา 31 พฤษภาคม 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 

หจก.วิลาวรรณกอสรางฯ 

28 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมมี
ฝาปด หมูท่ี 6 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 130,000 - 130,000 ทําสัญญา 18 มิถุนายน 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน 

(18 มิ.ย..2564-17 ส.ค.2564) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 

29 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมมี
ฝาปด หมูท่ี 5 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 178,000 - 178,000 ทําสัญญา 25 มิถุนายน 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน 

(25 มิ.ย..2564-24 ส.ค.2564) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณท่ี
โอน 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

30 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พรอมมีฝาปด หมูท่ี 3 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 460,000 - 460,000 ทําสัญญา 25 มิถุนายน 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน 

(25 มิ.ย..2564-24 ส.ค.2564) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 

31 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พรอมมีฝาปด หมูท่ี 14 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 244,000 - 244,000 ทําสัญญา 5 สิงหาคม 2564 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 

32 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พรอมมีฝาปด หมูท่ี 7 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 420,000 - 420,000 ทําสัญญา 5 สิงหาคม 2564 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 

33 โครงการกอสรางเมรุ หมูท่ี 20 ขอบัญญัติ ป 2563 กองชาง 563,000 - 549,000 ทําสัญญา 25  สิงหาคม 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 120 วัน 

(25 ส.ค.63-23 ธ.ค.63) 
หจก.ฉัตรนภา คอนตรคัช่ัน 

34 โครงการกอสรางเมรุ หมูท่ี 20 ขอบัญญัติ ป 2563 กองชาง 563,000 - 549,000 ทําสัญญา 25  สิงหาคม 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 120 วัน 

(25 ส.ค.63-23 ธ.ค.63) 
หจก.ฉัตรนภา คอนตรคัช่ัน 

35 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 13 โอนงบประมาณ
รายจาย ครั้งท่ี 13 

กองชาง - 301,000 300,000 ทําสัญญา 31  สิงหาคม 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน 
(31 ส.ค.63-23 พ.ย.63) 
ราน เอส.ที.เอ็มคอนตรคัช่ัน 

36 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 14 โอนงบประมาณ
รายจาย ครั้งท่ี 13 

กองชาง - 301,000 300,000 ทําสัญญา 31  สิงหาคม 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน 
(31 ส.ค.63-23 พ.ย.63) 
ราน เอส.ที.เอ็มคอนตรคัช่ัน 
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

37 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 19 โอนงบประมาณรายจาย 
ครั้งท่ี 13 

กองชาง - 285,000 283,000 ทําสัญญา 31  สิงหาคม 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน 
(31 ส.ค.63-23 พ.ย.63) 
ราน เอส.ที.เอ็มคอนตรคัช่ัน 

38 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 21 โอนงบประมาณรายจาย 
ครั้งท่ี 13 

กองชาง - 301,000 300,000 ทําสัญญา 31  สิงหาคม 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน 
(31 ส.ค.63-23 พ.ย.63) 
ราน เอส.ที.เอ็มคอนตรคัช่ัน 

39 โครงการเทลานคอนกรตีเสริมเหลก็องคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม 

โอนงบประมาณรายจาย 
ครั้งท่ี 13 

กองชาง - 212,000 212,000 ทําสัญญา 9 กันยายน 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 

(3 ก.ย.63-23 ก.ย.63) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

40 
 

โครงการเทลานคสล.บริเวณศาลาหมูบาน หมูท่ี 10 ขอบัญญัติ ป 2563 กองชาง 350,000 - 266,500 ทําสัญญา 9 กันยายน 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 

(3 ก.ย.63-23 ก.ย.63) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

41 โครงการกอสรางหองนํ้าสาธารณะบริเวณศาลาประชาคม
หมูบาน หมูท่ี 10 

โอนงบประมาณรายจาย 
ครั้งท่ี 10 

กองชาง - 83,000 82,000 ทําสัญญา 15  กันยายน 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน 
(15 ก.ย.63-14 พ.ย.63) 

หจก.วิลาวัลยกอสราง 

42 โครงการจดัซื้อหินคลุกเพ่ือซอมแซมถนนสายเกษตร หมูท่ี 4 โอนงบประมาณรายจาย 
ครั้งท่ี 11 

กองชาง - 40,000 39,500 ทําสัญญา 3 สิงหาคม 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 15 วัน 

(3 ส.ค.63-19 ส.ค.63) 
หจก.กฤษฎกนก 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.แผนงานสาธารณสุข  –งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

 

2.แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการสํารวจขอมลูจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสตัว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาหญิง
จุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควัฒนวร
ขัตติยราชนาร ี

ขอบัญญัติป 2564 สํานักปลดั 6,600 - 6,600 ดําเนินการแลวเสร็จ 
18มิถุนายน 2564 

นายสง  คิดอาน 
 

2 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาหญิง
จุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควัฒนวร
ขัตติยราชนาร ี

ขอบัญญัติป 2564 สํานักปลดั 66,000 - 65,464 ดําเนินการแลวเสร็จ 
5 มิถุนายน 2564 
ซีทีเค 999 จํากัด 

 

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1-23 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

ขอบัญญัติ ป 2563 สํานักปลดั 460,000 - 350,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 
สิงหาคม 2563 

คณะกรรมการหมูบาน  
หมูท่ี 1-23 

 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี ตําบลแม
ขาวตม หลักสูตร “สตรไีทยกาวไกลยุคไทยแลนด 4.0” 

ขอบัญญัติ ป 2563 สํานักปลดั 40,000 - 40,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว 
20 สิงหาคม 2563 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1.แผนงานการเกษตร-งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
  

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม 
1. แผนงานการศึกษา –งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการประชารัฐรวมใจ แหลงนํ้าสวยใส ไรผักตบชวา ขอบัญญัติ          
ป 2564 

สํานักปลดั 10,000 - 5,300 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 คาจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจาํเดอืน ตุลาคม 2563 ขอบัญญัติ  ป 
2564 

กองการศึกษา 1,872,100 - 180,226.20 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563-1 ธันวาคม 2563 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 
2 คาจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจาํเดอืน พฤศจิกายน 

2563 
ขอบัญญัติ  ป 

2564 
กองการศึกษา 1,872,100 - 115,563.96 ดําเนินการแลวเสร็จ  

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563-1 ธันวาคม 2564 
บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 

3 คาจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจาํเดอืน ธันวาคม 2563 ขอบัญญัติ  ป 
2564 

กองการศึกษา 1,872,100 - 120,940.40 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 4 มกราคม 2563-3 กุมภาพันธ 2564 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 
4 คาจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจาํเดอืน มกราคม 2564 ขอบัญญัติ  ป 

2564 
กองการศึกษา 1,872,100  120,545.60 ดําเนินการแลวเสร็จ  

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563-1 มีนาคม 2564 
บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 

5 คาจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจาํเดอืน มิถุนายน2564 ขอบัญญัติ  ป 
2564 

กองการศึกษา 1,872,100 - 105,429.29 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564-1 มถุินายน 2564 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร    
 1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

 
 
 
 
 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

6 คาจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจาํเดอืน มิถุนายน2564 ขอบัญญัติ  ป 
2564 

กองการศึกษา 1,872,100 - 133,056 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 11 มิถุนายน0 2564-16 มิถุนายน 2564 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 
7 คาจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจาํเดอืน สิงหาคม2564 ขอบัญญัติ  ป 

2564 
กองการศึกษา 1,872,100 - 104,608.14 ดําเนินการแลวเสร็จ  

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564-2 สิงหาคม 2564 
บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเมือง ตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ อําเภอเมืองเชียงราย 
ประจําปงบประมาณ 2564 

ขอบัญญัติป 2564 
 

สํานักปลดั 40,000 - 40,000 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเมือง 
 

วันท่ี 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

2 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการ
ดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงาน 
จัดกิจกรรมของสวนราชการและองคกร จังหวัดเชียงราย 
ประจําปงบประมาณ 2564 

ขอบัญญัติป 2564 
 

สํานักปลดั 50,000 - 50,000 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเมือง 
วันท่ี 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

3 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ขอบัญญัติป 2564 
 

สํานักปลดั 11,000 - 11,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 
วันท่ี 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย 
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บัญชีครุภัณฑ 
1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 คาจัดซื้อรถเข็นลอเดี่ยว โอนงบประมาณ
รายจายประจาํป 
2564 ครั้งท่ี 2 

สํานักปลดั - 23,920 23,920 ดําเนินการแลวเสร็จ 
8 มีนาคม 2564 
รานสําเพ็งเชียงราย 

2 จัดซื้อเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค ขอบัญญัติป 2563 สํานักปลดั 700 - 690 ดําเนินการแลวเสร็จ 
6 สิงหาคม 2563 
หจก.ไอที โปรเจค 

3 คาจัดซื้อตูทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น ขอบัญญัติป 2563 สํานักปลดั 6,000 - 4,990 ดําเนินการแลวเสร็จ 
8 กันยายน 2563 

บริษัท ทีวี(ไทยแลนด) จํากัด 
 
2.แผนงานกองการศึกษา 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 คาจัดซื้อตูใสถุงนอนขนาด 15 ชอง โอนงบประมาณครั้ง
ท่ี 11 

กองการศึกษา - 21,000 20,700 ดําเนินการแลวเสร็จ 
9 กรกฎาคม 2563 
รานเชียงรายเซอรวิส 

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง ขนาด 18,000 บีทีย ู

โอนงบประมาณครั้ง
ท่ี 12 

กองการศึกษา - 21,000 20,500 ดําเนินการแลวเสร็จ 
6 สิงหาคม 2563 
รานสําเพ็งเชียงราย 
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สวนที่ 3  
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

----------------- 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2564 เปนดังนี้ 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

20 12 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 17 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        54 
 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 8 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  10 9 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 9 
 3.4 วิสัยทัศน  5 5 
 3.5 กลยุทธ   5 4 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5 5 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  5 4 
 3.8 แผนงาน  5 5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  5 5 

รวมคะแนน  100 83 
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2.แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๑. ขอมลู
สภาพท่ัวไป
และขอมูล
พ้ืนฐานของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ี 

(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

3 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน 
ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจาํนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค
เคราะห 

(๒) 2 

(๔)ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปาโทรศัพทฯลฯ (๒) 2 

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การประศสุัตว การบริการ การ
ทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณชิย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 2 

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจําป ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 2 

(๗)ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติเชนนํ้า ปาไม ภเูขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ (๒) 2 

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. (๒) 1 

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดาํเนินการประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใช
กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู เพ่ือแกไขปญหาสาํหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓) 2 

๒. การ
วิเคราะห
สภาวการณ
และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ี 

(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบาย
ของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

4 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใชผลของการบังคับใช 
สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓) 3 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปญหายาเสพตดิ เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓) 3 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓) 2 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภมูิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓) 3 

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit 

(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส)  
และT-Therat(อุปสรรค) 
 
 
 
 
 
 

(๓) 2 
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๓. 
ยุทธศาสตร 
๓.๑ 
ยุทธศาสตร
ขององคกร
ปกครอง
สวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ีสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยทุธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 
 
 
 
  

๖๐ 
(๑๐) 

8 

๓.๒ 
ยุทธศาสตร
ขององคกร
ปกครอง
สวนทองถ่ิน
ในเขต
จังหวัด 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยทุธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 
 
 
 
 
 

(๑๐) 9 

๓.๓ 
ยุทธศาสตร
จังหวัด 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 9 

๓.๔ 
วิสัยทัศน 
 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึง
อนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและสัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕) 5 

 

๓.๕ กลยุทธ 
 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสยัทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุ
วิสัยทัศนน้ัน 

(๕) 4 

๓.๖ 
เปาประสงค
ของแตละ
ประเด็นกล
ยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมาย
สิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) 5 

๓.๗ จดุยืน
ทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสยัทัศนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยทุธศาสตร  
 

(๕) 4 

๓.๘ 
แผนงาน 

 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงาน
ท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงาน
และความเช่ือมโยงดังกลาว 

(๕) 
 

5 
 

๓.๙ ความ
เช่ือมโยง
ของ
ยุทธศาสตร
ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลติ/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 
ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) 
 

5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 

๓.๕ กลยุทธ 
 
 

๓.๖ เปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธ 
 

๓.๗ จดุยืนทางยุทธศาสตร
(Positioning) 
 

๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 

๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะ
เปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕) 5 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(๕) 4 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธ
ท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) 5 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสยัทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู
ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕) 4 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ 
จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู
การทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยงดังกลาว 

(๕) 5 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) 5 
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3.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 9 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 8 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 8 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 9 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 53 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 4 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 5 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 

(๕) 3 

     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 5 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแหงชาติ 
(๕) 4 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 5  
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 5 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสรมิสรางใหประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 5 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบ  ประมาณ (๕) 4 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะ
ไดรับ 

(๕) 5 

     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 4 
รวมคะแนน ๑๐๐ 87 
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4.แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการ
วิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐ 9 

๒. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปรมิาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ี
ดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดาํเนินการไดมีจํานวนเทาไหร 
สามารถอธิบายไดตามหลักประสทิธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐ 8 

๓. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัด
คาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภณัฑ การดําเนินการตางๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการได
ตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของแผนปฏิบัตริาชการตามท่ีไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐ 8 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มคีวามสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ินท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน  
หลักประชารัฐ 

๑๐ 9 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 

5.โครงการพัฒนา 
   5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว  ช่ือโครงการมีความชัดเจน  มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง  อานแลว
เขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

60 
 

(5) 

4 

   5.2 กําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective)  โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ  สอดคลองกับหลักการและเหตุผล  วิธีการ
ดาํเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค  มีความเปนไปไดชัดเชน  มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 
 

(5) 5 

   5.3 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง ชัดเจน 
สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืน
ท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะท าท่ีไหน
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายรอง 
 

(5) 3 

   5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ  (1) ความมั่นคง(2) การสรางความสามารถในการแขงขัน  (3) 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม   (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือใหเกิดความมั่นคง  
มั่งคั่ง  ยั่งยืน 
 

(5) 5 

   5.5. เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)มี
ความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสูการ ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอ
ยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ี เปนเปาหมายระยะยาวภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับ ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค
และความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

(5) 4 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 
 
 

(๕) 5 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 

๕.๗ โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 
 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิด
ข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม
สามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปนปจจุบัน 

(๕) 5 

๕.๘ โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดาํเนินการเองหรือรวม
ดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 5 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการจัดทําโครงการไดแก 
(๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) 4 

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทาง
ชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบ
ในเชิงประจักษ 

(๕) 4 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ี สามารถวัดได 
(measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได 
เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค
ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(๕) 5 

5.12.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสําเร็จได 
(๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได 
(๔) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(๕) 4 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 

รวมคะแนน ๑๐๐ 87 
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5. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
(เปนการสรุปผลในภาพรวมท้ังหมดท่ีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2564 ท่ีอยูในงบประมาณรายจายประจําป/เพ่ิมเติม จายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจายใหม โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) 
   

ยุทธศาสตร เชิงปริมาณ (Quantity) 
 

คุณภาพ 
(Quality) 

คาใชจาย 
(Cost) 

เวลา (Time) 
 

การไดรับ
ประโยชน 

การวัดผล 
(KPI) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

 
1.พัฒนาดาน
การศึกษา 

1.โครงการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาของ ศพด. 
2.โครงการนิทรรศการและการ
แขงขันทักษะของ ศพด. และ 
ร.ร.อนุบาลฯ 
3.โครงการจัดการวันเด็ก
แหงชาติ 

ผูปกครองและเด็ก
ใหความรวมมือใน
การจัดกิจกรรม 

การจัดหาพัสดุ
เปนไปตาม
ระเบียบฯ คุมคา
กับการใชจาย
งบประมาณ 

ตามระยะเวลา
ในแผน
ดําเนินงาน 

 เด็กไดรับความรู 
เกิดประสบการณ
ในกระบวนการ
ศึกษา 

นักเรียนระดับ 
อนุบาลและ
ประถมศึกษา 

เนนการดูแล
ความ
ปลอดภัย
และการมี
สวนรวม
กิจกรรม
ของเด็ก 

2.พัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

การสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับ
กลุมพัฒนาสตรีตําบลแม
ขาวตม 

กลุมผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 
การสงเสริมดานสาธารณสุข 

-กลุมพัฒนาสตรี 
กลุมผูสูงอายุนํา
ความรูมาพัฒนาตอ
ยอดดานอาชีพ 
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดหาพัสดุ
เปนไปตาม
ระเบียบฯ คุมคา
กับการใชจาย
งบประมาณ 

 ตามระยะเวลา
ในแผน
ดําเนินงาน 

-การดํารงชีพตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ 

-ประชาชนไดรับ
ความรูดาน 
สาธารณสุข 

จํานวน 23

หมูบาน 
ไมมี 

3.พัฒนาดานการ
ทองเที่ยว
เศรษฐกิจพาณิชย
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

มี 1 คือโครงการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
เชิงเกษตร 

ความสําคัญในการ
ยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชนใหเขมแข็ง
มากขึ้น  

การจัดหาพัสดุ
เปนไปตาม
ระเบียบฯ คุมคา
กับการใชจาย
งบประมาณ 

 ตามระยะเวลา
ในแผน
ดําเนินงาน 

เห็นคุณคาของ
ส่ิงแวดลอมที่เปน
ทรัพยากรการ
ทองเที่ยว ใหมี
การชวยกันรักษา
สภาพภูมิทัศน
ของส่ิงแวดลอม
ในชุมชนและ
การเกษตร  
 

จํานวน 23

หมูบาน 

ไมมี 
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ยุทธศาสตร เชิงปริมาณ 
(Quantity) 

 

คุณภาพ 
(Quality) 

คาใชจาย 
(Cost) 

เวลา (Time) 
 

การไดรับ
ประโยชน 

การวัดผล 

(KPI) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

 

4.พัฒนาดานการ
อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

มี 2 โครงการ 

1.ประชารัฐรวมใจ
แหลงน้ําสวยใสไร
ผักตบชวา 

2.บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของ 
อบต.แมขาวตม 

-ลดปริมาณ
สามารถกําจัด
ผักตบชวาไดเปน
อยางดี 

-การลดปริมาณ
ขยะในการเผา 

การจัดหาพัสดุ
เปนไปตาม
ระเบียบฯ 
งบประมาณ 

ตามระยะเวลาใน
แผนดําเนินงาน 

-สามารถกาํจัด
ผักตบชวาไดเปน
อยางดี 

-การรณรงคเพื่อ
ลดปริมาณขยะใน
การเผา 

-เพิ่มจุดกําจัด
ผักตบชวา 

-ปริมาณน้ําหนกั
ของขยะที่นํามาเผา
ของแตละหมูบาน
ลดลง 
 
 
 

การสราง ปลูก
จิตสํานึกในการ
คัดแยกขยะของ
ประชาชนใน
พื้นที่ 

5.พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

มีการใชจาย เงิน
สะสมและเงินเหลือ
จายดานโครงสราง
พื้นฐานเพิ่ม 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ 

การจัดหาพัสดุ
เปนไปตาม
ระเบียบฯ 
งบประมาณตํ่า
กวาราคากลาง
ทุกโครงการ 

ไดปรับระยะเวลา
ในแผน
ดําเนินงานใหเร็ว
กวาเดิมเพื่อ
บริหารเวลา
ดําเนินโครงการ
จายขาดเงิน
สะสม 

-การคมนาคมที่มี
ความปลอดภยั 
สะดวก 

-การกอสรางราง
ระบายน้าํปองกัน
น้ําทวมขัง 
-มีพื้นที่สาธารณะ
ประโยชนสําหรับ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

เปนไปตามแบบ
มาตรฐาน  
อบต.แมขาวตม
กําหนด 

ไมมี 

6.พัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหาร 

การจัดซ้ือครุภัณฑ 
อบต.แมขาวตมให
เพียงพอตอการ
ปฏิบัติราชการ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

การจัดหาพัสดุ
เปนไปตาม
ระเบียบฯ 

ตามระยะเวลาใน
แผนดําเนินงาน 

เพื่อผลประโยชน
สาธารณะไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล
สูงสุด 

ผลสําเร็จและความ
รับผิดชอบตอ
หนาที ่

ไมมี 
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สวนท่ี  4 
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
 

1.  ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
 1.1  ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
          จํานวนโครงการท้ังสิ้น  42  โครงการ 
 

1.2  ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 จํานวนโครงการท้ังสิ้น  0  โครงการ 
   

1.3  ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 จํานวนโครงการท้ังสิ้น  4  โครงการ 
   

1.4  ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานการพัฒนาสาธารณสุข และการกีฬา 
 จํานวนโครงการท้ังสิ้น  1  โครงการ 
   

1.5  ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 จํานวนโครงการท้ังสิ้น  7  โครงการ 
   

1.6  ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 จํานวนโครงการท้ังสิ้น  2  โครงการ 
  

 1.7 บัญชีครุภัณฑ จํานวน 5 โครงการ 
   

2.  ความสําเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
 2.1   เปาหมายจํานวนผูเขารวมโครงการ และกลุมเปาหมาย มีผลของการดําเนินการโดยผูเขารวมโครงการ
ตรงตามกลุมเปาหมายและจํานวนครบถวนตามท่ีกําหนด 
 2.2 เปาหมายจํานวนหมูบาน จํานวนโรงเรียน จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีดําเนินการตามโครงการ ครบ
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 2.3 เปาหมายกลุมท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เชน กลุมผูสูงอายุ         
ผูพิการ ผูปวยเอดส 
 2.4 เปาหมายสัดสวนของผูเขารวมโครงการ เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 2.5 เปาหมายดานสิ่งปลูกสราง จํานวนแหงท่ีดําเนินการ เปนไปตามท่ีกําหนดไว 
 2.6 เปาหมายดานสถานท่ีดําเนินการโครงการ เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 

ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

1.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานศาสนาและวัฒนธรรม 

2.การสงเสริมอบรมใหความรูกับผูสูงอายุ 

3.การเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชน 
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