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 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

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

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 และ 13 ก าหนดให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่ ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 

วัน โดยอย่างนอ้ย   ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี   
 

เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่

สาบ  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแตบ่ัดนี ้เป็นต้นไป 
 

จงึขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

ประกาศ  ณ  วันที่     11  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2562 

 

  

                                                                           

                    (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 

                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
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รายงาน 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-

2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 

จดัท ำโดย 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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ค าน า 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 และ ข้อ 13 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ื อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงได้จัดท ารายงานฉบับ
นี้ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบทราบ 
คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด 
 
 
 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
              องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
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สารบัญ 
              หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า          1 
 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน     1 
 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน     2 
 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน     2 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน    2 
 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน   3 
ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด    4 
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1-3    8 
           (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
           และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
ส่วนที่ 4 ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น      20 
ส่วนที่ 5 การติดตามประเมินผลด้วยระบบ e-plan      24 
ส่วนที่ 6 สรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   25 
           บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ 
ภาคผนวก 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กร
บริหารส่วนต าบลแม่สาบ   
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลงานากรปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วาง
เอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
 ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบการติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆมา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตามหมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวีการด าเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผลคือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานด าเนินงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร 
อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ปรับปรุงและ
ตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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2.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
 2.1 จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ 
 2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 
 2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 
 
3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 3.1 เพ่ือให้เกิดการติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 3.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบและแก้ไข
ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
 3.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
 
4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 4.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  
  แต่ งตั้ งคณะกรรมการติ ดตามและประ เมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่ นตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ดังนี้ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารท าการคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการ
ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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ขั้นตอนที่ 2  
 1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ข้อ 29 ดังนี้ 
       (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่3)   พ.ศ.2561 ข้อ 12 ดังนี้ 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวั นเป็น
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี 
 ขั้นตอนที่ 3  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขและเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 13 ดังนี้                                                                                                                           

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบ ดังนี้ 

1. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามแนวทาง 
การพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0803.2/ว 0600 ลงวันที่ 29  มกราคม  2559 

2. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
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5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
5.1 ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สาบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 โดยมีภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม 
  (2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 
  แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  (3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  

5.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  วิธีการในการติดตามและการประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
  (1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
  (2) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
  รายงานผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน 
   (1) เดือนตุลาคม  2561 – เดือนมีนาคม  2562 
   (2) เดือนเมษายน 2562 – เดือนกันยายน 2562 
  (3) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่ 
  (4) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
  (5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
  (6) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

(7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

  แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  
e-lass (www.dla.go.th) 
 

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ต าบลอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ โดยการวิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนด
กลยุทธ์การท างาน น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา จากการวิเคราะห์ 
SWOT ได้ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 7 ด้าน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
3. เป้าประสงค์  
 1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
 2. ปรับปรุงและจัดสรรแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร 
 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสาธารณสุข 
 4. ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้มีโอกาสทางสังคม 
 5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 7. อนุรักษ์และเผยแพร่ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 

8. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปัญหาขยะ ความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 9. พัฒนากลุ่มอาชีพ และสร้างกลุ่มอาชีพใหม่  
 10. พัฒนาระบบวิสาหกิจชุมชนและ OTOP 
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4. ตัวชี้วัด (หน้า80-81) 
 1. จ านวน/ระยะทาง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าที่ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขให้
ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
 2. จ านวนคน/ครัวเรือน/หมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ 
 3. ร้อยละของปริมาณขยะท าลายลดลง พื้นที่เกิดไฟป่าลดลง 
 4. ร้อยละของความเข้าใจที่มีต่อกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนาธรรม 
 5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ด้อยโอกาสที่มี ต่อการให้บริการของ อบต. 
 6. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดลดลง  
 7. ร้อยละชองบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหลังการอบรม 
 
5. ค่าเป้าหมาย 
 1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ครบครัน มีมาตรฐาน มีความสะดวกสบายใน
การด าเนินชีวิต 
 2. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ลดปัญหาหนี้สิน มีเงินเก็บครัวเรือน 
 3. ชุมชนสะอาด มีระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ ทั้งทางน้ า ทางบก ทางอากาศ  
 4. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการสืบสานต่อไป 
 5. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสถานที่ในการออกก าลังกาย มีสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ มีระบบดูแลสุขภาพที่ดี 
 6. ปัญหายาเสพติดลดลง ชุมชนน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 7. ประชาชนทุกคนเข้าถีงบริการของภาครัฐ มีการพัฒนาเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการประชาชน 
 
6 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 2. การจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ สร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยธุรกิจ สนับสนุนการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ชุมชน สร้างจิตส านึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา จัดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับจารีตประเพณีแบบศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5. จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมด้านกีฬา สุขภาวะชุมชนและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร   
 6. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัยให้แก่ชุมชน และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนของชุมชน 
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 7. พัฒนาเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรและกลุ่มองค์กรต่างๆ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด้าน
การเมืองการบริหารจัดการ จัดกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมมวลชน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานรวมถึงพัฒนาระบบการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่งและการจัดผังเมืองให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 
 2) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีเสถียรภาพ ยั่งยืน พ่ึงพาตัวเองได้ 
 3) การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
 4) อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นน ามาเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมจริยธรรม สร้างสังคมคุณภาพ 
 5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมสุขภาพ การ
บริการสาธารณสุข การน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ 
 6) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยชุมชน มีการจัดระเบียบชุมชน ป้องกันปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 7) จัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
8. แผนงาน 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3. แผนงานการศึกษา 
4. แผนงานสาธารณสุข 
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
8. แผนงานงบกลาง 
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9. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวมดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศำสตร์กำรพฒันำของ อบต.แม่สำบ 

เป้ำประสงค ์

ตวัช้ีวดั 

ค่ำเป้ำหมำย 

จุดยนืทำงยทุธศำสตร์ 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.
2561 - มีนาคม พ.ศ.2562) โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูล
ในเชิงปริมาณและเอกสารรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ดังนี้ 

 
 

ค าชี้แจง : เป็นแบบการประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

5. มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล  √  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น  

√  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และหลักภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  

 
 
 
  
ค าชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) โดยมกี าหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม 2561 -
กันยายน 2562 
************************************************************************************************* 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
2. รายงานผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน  
 (1) เดือนตุลาคม   2561 – มีนาคม  2562 
 (2) เดือนเมษายน  2562 –กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 2 การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1 2561 ปีท่ี 2 2562 ปีท่ี 3 2563 ปีท่ี 4 2564 ปี 5 2565 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 492,500 33 7,453,500 34 7,544,530 29 893,1500 25 7,988,000 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 20,000 10 344,650 10 280,900 4 164,800 3 160,000 

3. การพัฒนาด้านธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 832,000 9 932,000 10 1,032,000 10 1,032,000 10 1,032,000 

4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 

5 170,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

18 2,968,600 26 11,092,600 27 12,347,060 29 13,377,600 27 13,247,600 

6. การจัดระเบียบชุมชนสังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

6 324,000 7 329,000 10 529,600 11 999,000 10 579,000 

7. การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

6 630,100 8 790,600 7 790,000 8 800,600 8 900,600 

รวม 47 5,437,200 98 21,112,35
0 

103 22,694,09
0 

96 25,475,500 88 24,077,200 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ประจ าปีงบประมาณ  2562   

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มีการ
ยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มีการ
เพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

15 15.30   18 18.36     33 33.67 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 5.10   5 5.10     10 10.20 

3. การพัฒนาด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 4.08   5 5.10     9 9.18 

4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

5 5.10   0 0     5 5.10 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

21 21.43   5 5.10     26 26.53 

6. การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

3 3.06   4 4.08     7 7.14 

7. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

5 5.10   3 3.06     8 8.16 

รวม 58 59.18   40 40.82     98 100 
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

งบปกติ เงินสะสม 
เงินอุดหนุน             

ระบุวัตถุประสงค์ 
รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
1. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

2,913,500 6,438,987.90 5,630,787.90 14,983,275.80 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

99,384   99,384 

3. การพัฒนาด้านธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

215,321   215,321 

4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 

169,310   169,310 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

5,318,868   5,318,868 

6. การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

111,609   111,609 

7. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

520,000   520,000 

รวม 9,347,992 6,438,987.90 5,630,787.90 21,417,767.80 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี พ.ศ. 2562 

                                       
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินงาน
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป 

โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 
ห้องเรียน โรงเรียนแม่สาบ
ดรุณศึกษา 

 √  5,630,787.90  

รวม    5,630,787.90  
 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1. แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 
มีโครงการบรรจุไว้ในแผนเป็นจ านวนมากซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นโครงการเกินศักยภาพ 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนทุกปี และให้มี
การบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังของ
ท้องถิ่น  

2. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้า
ไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 

ควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

3. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน 
จึงไม่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่ง
ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ที่ก าหนดไว้ 

บุคลากรทุกระดับ รวมถึง ผู้บริหาร และสภาฯต้องให้
ความส าคัญและมีความเข้าใจเรื่องแผน มีความเข้าใจใน
เรื่องกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม /ผลผลิต 
ผลสัมฤทธิ์/ปัญหาอุปสรรค์ที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมาย
อย่างจริงจัง 

4. งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ 

ใช้งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ 

5. ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ 
เช่น ระเบียบข้อบังคับ หนังสือซักซ้อม นโยบาย
ทางเศรษฐกิจ สังคม งานรัฐพิธี และวิกฤตการณ์
ต่างๆ 

หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการ 
โดยค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนดเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรควรให้
ความร่วมมือในการจัดโครงการ 

6 การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอื่นได้
ข้อมูลล่าช้าและหลักฐานไม่ครบ 

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงานเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้
สามารถน าข้อมูลไปสรุปผลได้ 
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สรุป 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
ตามท่ีได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน บรรจุโครงการไว้ จ านวน 98 โครงการ สามรถน าโครงการมาบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.24 ของโครงการทั้งหมด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2562 
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                 ค าชี้แจงแบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
        1. ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดชียงใหม่ 
        2. รายงานผลการด าเนินงานระยะ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน  2562) 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ.2562 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 33 15 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10 5 
3. การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 4 
4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 5 5 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 26 21 
6. การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 7 3 
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 8 5 

รวม 98 58 
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
3. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม √   

2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  √  

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

√   

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

 √  

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  √  

6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  √  

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 

√   

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  √  

9. ประโยชน์ที่ประชาชนไดรับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  √  

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



 
 

 

รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

ภาพรวม  √  
 
 
 
 

(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบที่ 3/2 และ 3/3)                                            การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                      

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 **เก็บข้อมูลประชาชนในต าบลแม่สาบ หมู่ที่ 1 – 10 จ านวน 100 ชุด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ (1) ชาย จ านวน คน (2) หญิง คน 
2. อายุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน คน (2) 20-30 ปี จ านวน คน 
 (3) 31-40 ปี จ านวน คน (4) 41-50 ปี จ านวน คน 
 (5) 51-60 ปี จ านวน คน (6) มากกว่า 60 ปี จ านวน คน 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา จ านวน คน (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน คน 
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน คน (4) ปริญญาตรี จ านวน คน 
 (5) สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน คน 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ จ านวน คน (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน คน 
 (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน คน (4) รับจ้าง จ านวน คน 
 (5) นักเรียน/นักศึกษา จ านวน คน (6) เกษตรกร จ านวน คน 
 (7) อ่ืนๆ (ระบุ)...จ านวน คน 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ประเด็น พอใจมาก  

(10 คะแนน) 
พอใจ  

(7 คะแนน) 
ไม่พอใจ  

(4 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 17 72 11 

2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 21 71 8 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

16 81 3 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

14 79 7 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6 88 6 

6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 17 79 4 



 
 

 

รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 

7 83 10 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 13 84 3 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนไดรับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 20 77 3 

คิดเป็นร้อยละ 14.55% 79.33% 6.22% 

จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จ านวน 100 คน ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ.14.55% มี
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ79.33% และ ไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ6.22% 
 
 
2. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.55 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.35 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.80 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.70 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 9.05 
6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.40 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 8.70 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.60 

ภาพรวม 8.64 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 8.64 คะแนน 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.50 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 9.40 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.65 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.30 



 
 

 

รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 9.35 
6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.45 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 9.50 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.60 

ภาพรวม 9.47 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 9.47 คะแนน 
  
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.20 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.90 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.30 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.80 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 9.40 
6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.20 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 9.10 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.10 

ภาพรวม 9.13 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 9.13  คะแนน 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น 
1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.15 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.55 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.10 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.90 



 
 

 

รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 9.30 
6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.85 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 9.00 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.10 

ภาพรวม 8.99 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ8.99 คะแนน 
 
 
 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.50 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 9.40 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.65 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.30 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 9.35 
6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.45 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 9.50 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.60 

ภาพรวม 9.47 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ9.47 คะแนน 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.55 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.35 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.80 



 
 

 

รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.70 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 9.05 
6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.40 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 8.70 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.60 

ภาพรวม 8.64 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนนประชาชน
มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 8.64 .คะแนน 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.05 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 9.05 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.85 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.90 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 8.70 
6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.05 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 9.20 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.90 

ภาพรวม 8.96 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ8.96 คะแนน 
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ส่วนที่ 4 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล  

ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
............................................................................................................................  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 12 และข้อ 13 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามหนังสือดังกล่าว
ข้างต้น คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมู ลในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้
ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบแระเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปการประเมินมีรายละเอียดดังนี้ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 
2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
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     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
     5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 5 
     5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3ปี) 3 
     5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 
     5.7 มีการประมาณราคา   ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
     5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3 
     5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ 5 
     5.10 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
     5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ 4 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5 
     5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 
     5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบ ยท.03 และแบบ ยท.04 3 

รวม 100 
 

1. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561 - 2565) 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1.สรุปสถานการณ์
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพ
การพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักใน
การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการส าคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการ
ส ารวจจากาสภาพการณ์ 2 ด้านคือสภาพการณ์ภายในและ
สภาพการณ์ภายนอก เพ่ือให้รู้จักตนเองรู้จักสภาพแวดล้อมในการ
บริหารและบริการกิจการสาธารณะ 
 

10 8.5 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
สามปีไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไร 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

10 7.5 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆที่

10 6.5 
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สามปีไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่และเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ 
มาภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 

4.แนวทางการ
พัฒนาและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ 
(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
 

10 8 

 
 

 

 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60 49.5 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรืองใดเรืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 
 

5 4 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  
 

5 4 

5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มี

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ

5 3.5 
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ความเหมาะสมกับ
โครงการ 

ประเมินผลระดับความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ
เป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

5.4 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้า 
หมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

5 4 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องต่อเนื่อง
กับระยะเวลาปี (3 
ปี) 

การก าหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนืองสามปี 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

3 3 

5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนา จะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการ ได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy ) 2) ความมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล (Effectiveness) 4) ความยุติธรรม (Equity) 
5) ความโปร่งใส (Transparency)  
 

4 3.5 

5.7 มีการประมาณ
ราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
 
 
 
 

5 3.5 

5.8 มีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 3 ปี
ย้อนหลังตามความ
เป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา 3 ปีย้อนหลัง ตามหลักความ
เป็นจริง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี 
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี 
 

3 2 

5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม

โครงการพัฒนาที่ได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 4 ปี ทุก
โครงการ 

5 3 



 
 

 

รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

ระยะเวลา 4 ปี ทุก
โครงการ 
5.10 มีการ
ก าหนดตัวชีวัด 
(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้  

5 4 

5.11 ตัวชี้วัด (KPI) 
วัดได้ถูกต้องตาม
หลัการจัดท า
โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครืองมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น  
 

4 3 

5.12 ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่เกิดจากวัตถุประสงค์ท่ีตอบว่าผลการด าเนินการ
ได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้ 

5 4.5 

5.13 ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่จะเกิดข้ึน
จะต้องเทา่กับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  
 

5 4.5 

5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับแบบ 
ยท.03 และ ยท.
04 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 และ ยท. 04  และ แบบ 
ผ.01 จะต้องถูกต้องตรงกันทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 

รวมคะแนน 100 80 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 5 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
…………………………………………………………………………… 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

http://www.dla.go.th/


 
 

 

รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 12 และข้อ 13 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 
มท0810.5/ว.2107 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 เรือง เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาน าเข้าข้อมูล
ในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) นั้น 
  
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่สาบ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จึงด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยระบบ e-plan 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
  

 
              
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 6 
สรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

...................................................... 
 ผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบ  ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  
 2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  สรุปผลการ
ด าเนินงานภายในเดือนธันวาคม  2562  มีดังนี ้

 รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 

 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

http://www.dla.go.th/


 
 

 

รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ
ตามแผน

ฯ 

จ านวน
โครงการ
ตามเทศ
บัญญัติ 

จ านวน
โครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

33 15 15 7,453,500 2,929,000 2,913,500 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10 6 5 344,650 110,000 99,384 

3. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์อย่าง
ยั่งยืน 

9 5 4 932,000 396,000 215,321 

4. การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 

5 5 5 170,000 170,000 169,310 

5. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

26 21 21 11,092,600 7,930,000 5,318,868 

6. การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7 4 3 329,000 130,000 111,609 

7. การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

8 7 5 790,600 520,000 370600 

รวม 98 63 58 21,112,350 12,185,000 9,347,992 
 
 

3. จากผลการการด าเนินการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 องค์การบริหารส่วนต าบล  แม่สาบได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน  2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) จ านวนโครงการทั้งหมด 58 โครงการ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  



 
 

 

รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 33 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.67 ด าเนินการไปแล้ว 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.34 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 9 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ66.67 ด าเนินการไปแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ50 
 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 10 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50  ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20    
 4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 10 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 ด าเนินการไปแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.34    
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 17 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.24 ด าเนินการไปแล้ว 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.34    
 6) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 7 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.72 ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67   
 7) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 12 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติ 
8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ด าเนินการไปแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 
  
 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ 
      - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561) จ านวน 101 โครงการ 
         - โครงการตามข้อบัญญัติประจ าปี 2561 จ านวน 61 โครงการ 
      - โครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 26  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.63 
  
 4. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน     
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้
ด าเนินการแก้ไข เมื่อได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจ หากปัญหาที่เกิดข้ึนยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้
ประชาชนในพื้นท่ีก็จะเกิดความวิตกกังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด 
 5. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของอบต. มีดังนี้ 
      ปัญหา 
      1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
      2) ชุมชนในเขต อบต.มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
      3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก 
      อุปสรรค 
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      1) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 
       
      5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 
         ปัญหา 
      1)  อบต.ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/
กิจกรรม และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      2) อบต.ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     อุปสรรค 
      1) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
      2) งบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการ
มากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  
 6. ข้อเสนอแนะ 
      เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      6.1 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
      1) อบต.ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
      4) อบต.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายากรใหม่ 
      6.2 การบริการประชาชน 
      1) ควรมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้ค าแนะน าในการมารับบริการของประชาชน 
      2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านในช่องทางต่างๆให้หลากหลายกว่านี้ 
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบสามารถด าเนินการ จะส่งผลให้
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
  
               



 
 

 

รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
………………………………………………………………… 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนแม่สาบ 
ดรุณศึกษา 
 
 
 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา โดยการทาสีอาคาร
เรียน จ านวน  2 หลัง  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,106.00 ตาราง
เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
149,000 

รร.แม่สาบดรุณ
ศึกษา 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม   149,000   
 
 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพ้ืนที่ต าบล 
แม่สาบบริเวณถนนสายกองกลาง 
บ้านแม่ขาน ม.1 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 130.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที่ 

204,000 ม.1 กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพ้ืนที่ต าบล 
แม่สาบ บริเวณซอย 1   
ทางไปป่าช้า บ้านอมลอง ม.2 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 130.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที่ 

299,000 ม.2 กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพ้ืนที่ต าบล 
แม่สาบ บริเวณซอย 2 ทางไป
โบสถ์คริสต์ บ้านอมลอง ม.๒ 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 185.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 555.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที่ 

108,000 ม.2 กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพ้ืนที่ต าบล 
แม่สาบ บริเวณถนนสายทางเข้า
ดง  
บ้านงาแมง ม.๓ 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 128.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที่ 
 
 

199,000 ม.3 กองช่าง 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในพ้ืนที่ต าบล 
แม่สาบบริเวณซอยโรงสีชุมชน
บ้านปางเติม ม.๔ 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที่ 

235,000 ม.4 กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพ้ืนที่ต าบล 
แม่สาบบริเวณถนนสายห้วยเหี๊ยะ 
บ้านปางเติม ม.4 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 105.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที่ 

164,000 ม.4 กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพ้ืนที่ต าบล 
แม่สาบบริเวณถนนสายแม่ตุงติง-
ทุ่งโป่ง บ้านแม่ตุงติง ม.5  
(ชม.ถ.173-006) 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 104.50 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 418.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที่ 

238,000 ม.5 กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพ้ืนที่ต าบล 
แม่สาบ บริเวณซอยโบสถ์คริสต์  
บ้านขุนสาบ ม.6 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  112.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที่  

257,000 ม.6 กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพ้ืนที่ต าบล 
แม่สาบบริเวณซอย 1  บ้านหาด
หาดส้มป่อย ม.7 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที่ 

46,500 ม.7 กองช่าง 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในพ้ืนที่ต าบล 
แม่สาบ บริเวณซอยข้างบ้านนาย
สุบรรณ บ้านหาดส้มป่อย ม.7 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 77.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 231.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที่ 

121,500 ม.7 กองช่าง 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพ้ืนที่ต าบลแม่
สาบ บริเวณซอยข้างศาลาวัดหาด
ส้มป่อย ม.7 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที่ 

62,500 ม.7 กองช่าง 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพ้ืนที่ต าบล 
แม่สาบบริเวณซอยขึ้นป่าช้าบ้าน
งิ้วเฒ่าใต้ บ้านงิ้วเฒ่า ม.8 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที่ 

157,000 ม.8 กองช่าง 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพ้ืนที่ต าบล 
แม่สาบบริเวณซอยข้างวัดนากู่ 
บ้านนากู่ ม.๙ 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 230.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที่ 

374,000 ม.9 กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพ้ืนที่ต าบล 
แม่สาบ บริเวณถนนสาย 
ทุ่งต้นเติม บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 193.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 579.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที่ 

299,000 ม.10 กองช่าง 

รวม   2,764,500   
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
      2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการฝึกอบรมการจับผ้าและ
ผูกผ้าประดับ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการจับและผูกผ้า
ประดับ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 

9,880 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

2. โครงการฝึกอบรมอาชีพการท า
ขนมกล้วยอบเนยน้ าผึ้ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝีกอบรมการท าขนมกล้วย
อบเนยน้ าผึ้ง โดยจ่ายเป็น 
ค่าวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

9,867 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

3. โครงการฝึกอบรมอาชีพการท า
ผ้าเช็ดมือแบบแขวน 
 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝีกอบรมการท าขนม
กล้วยอบเนยน้ าผึ้ง โดยจ่ายเป็น 
ค่าวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
  

9,887 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

4. โครงการฝึกอบรมอาชีพการท า 
ไม้กวาดอกหญ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ าเนินโครงการอบรมการท าไม้กวาดดอกหญ้า โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่มปละ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
 

9,880 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

5. โครงการฝึกอบรมอาชีพการจัด
ดอกไม้ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพการจัด
ดอกไมโ้ดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
 

9,870 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

รวม   49,384   
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการจัดงานสตรอเบอร์รี่และ
ของดีอ าเภอสะเมิง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานสตรอเบอร์รี่และ
ของดีอ าเภอสะเมิง โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าซุ้มนิทรรศการและ
แสดง ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ค่าจ้างเหมาท ารถขบวน ค่าจ้างเหมาจัดรูป
ขบวน รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
 

187,837 อ.สะเมิง ส านักงานปลัดฯ 
 

2. โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุม
หมอกควันไฟป่า ต าบลแม่สาบ 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันไฟป่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป๊น 

16,000 อบต. 
แม่สาบ 

ส านักงานปลัดฯ  
 

3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 
ป้องกันไฟป่า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และ คาใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
 

27,484 อบต. 
แม่สาบ 

ส านักงานปลัดฯ 
 

4.  โครง “รักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน” 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด านินโครงการ “รักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน” โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้าง
เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 
 

30,000 ม.5,ม.10 ส านักงานปลัดฯ 
 

รวม   215,321   
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4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น 
      4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนต าบลแม่สาบ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนโดยจ่ายเป็น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 

20,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ 

2. โครงการบวชภาคฤดูร้อน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบวชภาคฤดูร้อน โดยจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดขบวนแห่ลุกแก้วและแห่นาค ซอ
พ้ืนเมือง เรียกขวัญลูกแก้ว ค่าภัตตาหารเพล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็น  

40,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ 

3. โครงการสืบสานงานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสานงานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง โดยจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ท าซุ้ม
กิจกรรมและ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 

40,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ 

4. โครงการปลูกป่าขอฝนวันพืชมงคล 
(ผายอง) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด า เนินโครงการปลูกป่าของฝน โดยจ่าย
เป็นค่าภัตตาหารเช้าและเพล ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

20,000 ดอยผายอง กองศึกษาฯ 

 5. โครงการไหว้สาป๋ารมี สืบฮีต ตาม
ฮอย สรงน้ าพระธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการไห้วสา ป๋ารมี สืบฮีต ตาม
ฮอย สรงน้ าพระธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเพ่ือท าข้าว
มธุปายาส  ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารเพล ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจ้าง
เหมาจัดขบวนแห่น้ าสรงและเครื่องสักการะ เครื่องเสียง การแสดง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

49,310 บ้าน 
หาดส้มป่อย 

กองศึกษาฯ        

รวม   169,310   
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
     5.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการจัดงานข่วงกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
ต าบลแม่สาบ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงานข่วงกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ต าบลแม่สาบโดยจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมป้ายไว
นิล ค่าของขวัญรางวัล ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
 

35,586 อบต.แม่สาบ กองการศึกษา 

2. โครงการฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร(English Camp) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมค่าย
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  
 

19,845 อบต.แม่สาบ กองการศึกษา 

3. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ งานของบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้าย ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร 
อาหารเครื่องดื่มและ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองการศึกษา 

4. โครงการส่งเสริมคุณภาพ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เช่น กิจกรรม
ฝึกอบรมบุคลากร , กิจกรรมตลาดนัดวิชาการทางการศึกษา ,
กิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยจ่ายเป็น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเต็นท์
นิทรรศการ  ค่าจา้งเหมาจัดท าอาหาร ค่าอาหารว่างรวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็น 

 ศพด.แม่ตุงติง กองการศึกษา        
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาให้แก่
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 

388,988 รร.และ ศพด.
สังกัด  

อบต.แม่สาบ 

กองการศึกษา 

6. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนใน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ อบต.แม่สาบ  จ านวน 
12 แห่ง  
อัตราต่อคน คนละ 8 บาท 
 

363,549 รร.และ ศพด. 
ในพ้ืนที่ 

ต.แม่สาบ 

กองการศึกษา 

7. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
ตามภารกิจถ่ายโอนโครงการอาหารกลางวัน โดยจ่ายให้แก่โรงเรียน
และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในพ้ืนที่ต าบลแม่สาบ จ านวน 5 แห่ง โดยคิดเฉลี่ยที่ 
รายละ 20 บาท/วัน 
 

330,000 รร.และ ศพด. 
ในพ้ืนที่ 

ต.แม่สาบ 

กองการศึกษา 

รวม   1,157,968   
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5.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยจ่ายเป็นค่า 
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการและ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  
 

23,651 ม.1 – ม.10 ส านักงานปลัดฯ 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็นค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงส าหรับเครื่องพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 
 

50,000 ม.1 – ม.10 ส านักงานปลัดฯ 

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม              
 

โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 1 - 10 ต าบลแม่สาบ  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

50,000 ม.1 – ม.10 ส านักงานปลัดฯ 

4. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(To Be Number One)  

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)  
 

50,000 ม.1 – ม.10 ส านักงานปลัดฯ 

5. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 1 - 10 ต าบลแม่สาบ  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 

50,000 ม.1 – ม.10 ส านักงานปลัดฯ 

6. โครงการควบคุมหนอนพยาธิในชุมชน โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 1 - 10 ต าบลแม่สาบ  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมหนอนพยาธิในชุมชน 

50,000 ม.1 – ม.10 ส านักงานปลัดฯ 

 รวม  286,000   
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5.3  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละ 

เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 
1. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 

2,697,900 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ ให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ.2553 
 

1,008,000 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการ
สังคม 

3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย 
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
 

39,000 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการ
สังคม 

4. โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแม่
สาบ 

โดยจ่ายสมทบในส่วนของ อปท.ยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนา
ประชาชน 1 ส่วน : อปท. 1 ส่วน :  และรัฐบาล 1 ส่วน 
 

50,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
แม่สาบ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแม่สาบ 
(สปสช) ไม่น้อยว่าร้อยละ 40 ของจ านวนเงินที่ได้รับอุดหนุนจาก
ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 

80,000 อบต.แม่สาบ ส านักงาน 
ปลัดฯ 

รวม   3,874,900   
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6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุ  
โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ 
 
 

33,600 จุดบริการบ้าน
แม่ตุงติงและ 
บ้านแม่ขาน 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

2. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุ  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าจัดท าป้ายโครงการ 
 
 

35,000 จุดบริการบ้าน
แม่ตุงติงและ 
บ้านแม่ขาน 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

3. โครงการฝึกทบทวนแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต าบลแม่สาบ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการและค่าใช้ 
จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
 

44,409 อบต.แม่สาบ ส านักงาน 
ปลัดฯ 

รวม   111,609   
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7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารงานสถานที่
กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้การ
ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ในเขตอ าเภอสะเมิง 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนการบริหารงาน
สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้การช่วยเหลือประชาชน 
ของ อปท. อ.สะเมิง โดยจ่าย เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

29,355 ที่ว่าการ 
อ าเภอสะเมิง 

ส านักงานปลัดฯ  
 

2. โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ
ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
 

10,000 ต าบลแม่สาบ ส านักงานปลัดฯ 

3. โครงการจัดงานสตรอเบอร์รี่และของดี 
อ าเภอสะเมิง ครั้งที่ 18  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานสตรอเบอร์รี่และของดี
อ าเภอสะเมิง ครั้งที่ 18 ประจ าปี พ.ศ.2562 
 

50,000 ที่ว่าการ 
อ าเภอสะเมิง 

ส านักงานปลัดฯ 

รวม   310,000   
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     7.2  แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมารวบรวมและบันทึกข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

200,000 อบต.แม่สาบ กองคลัง 

2. โครงการรณรงค์การช าระภาษีบ ารุงท้องที่
และภาษีโรงเรือน ที่ดินและภาษีป้าย 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์   ป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 

10,000 ม.1-ม.10 กองคลัง 

รวม   210,000   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


