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รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ส่วนที่ 1 

บทนำ 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบิหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วาง
เอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริการส่วนตำบลแม่สาบ ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภาระหน้าที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สาบในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนนุชมชน จึงจำเป็น
ที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้าน
ต่างๆเพ่ือใช้เปรียบเทียบการงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

 ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ทั้งนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็น
เครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่
เกิดข้ึนได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
ต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
อย่างไร ซึ่ง “ระบบการติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆมาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม่แต่ยุติการดำเนินงาน 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตามหมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพาของการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายใน
โครงการ/กิจกรรม สูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายยหลักของโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้รับประโยชน์    
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ/กิจจกรรม  การประเมินคือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังกำเนินงานหรือภายหลัง
การดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนการ
ดำเนินงานที่กำหนดไว้ว่าได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น
ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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2.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล                                         
ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
 2.1 จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ 
 2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่ 
 2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 
 
3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 3.1 เพื่อให้เกิดการติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 3.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบและแก้ไข
ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
 3.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
 
4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 4.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ จะต้อง
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  
  แต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ดังนี้ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารทำการคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจำนวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการ
ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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ขั้นตอนที่ 2  

 1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ข้อ 29 ดังนี้ 
       (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2)               
พ.ศ.2559 ข้อ 13 ดังนี้ 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่ามสิบวันเป็นอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี         
 ขั้นตอนที่ 3  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
ข้อ 14 ดังนี้                                                                                                                           

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู ้บริหารท้องถิ่นเนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สาบ  

1. ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ตามแนวทาง 
การพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่0803.2/ว 0600 ลงวันที่ 29  มกราคม  2559 

2. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2564 
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
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5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

5.1 ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 

  (1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่
สาบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 โดยมีภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม 
  (2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 
  แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  (3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  

5.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  วิธีการในการติดตามและการประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
  (1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
  (2) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
  รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน 
   (1) เดือนตุลาคม  2563 – เดือนมีนาคม  2564 
   (2) เดือนเมษายน 2564 – เดือนกันยายน 2564 
  (3) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่ 
  (4) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
  (5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
  (6) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

(7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

  แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  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 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ตำบลอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
 การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ โดยการวิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือช่วยในการกำหนดจุดแข็ง (strengh) จุดอ่อน (Weakess) 
โอกาส (Opportunity) หรืออุปสรรคหรือภัยคุกคาม (threat) เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การ
ทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศฯ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา จากการวิเคราะห์ SWOT ได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 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. ปรับปรุงและจัดสรรแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร 
 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. ตัวชีว้ัด (หน้า80-81) 
 1. จำนวน/ระยะทาง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำที่ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขให้
ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
 2. จำนวนคน/ครัวเรือน/หมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ 
 3. ร้อยละของปริมาณขยะทำลายลดลง พื้นที่เกิดไฟป่าลดลง 
 4. ร้อยละของความเข้าใจที่มีต่อกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนาธรรม 
 5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ด้อยโอกาสที่มี ต่อการให้บริการของ อบต. 
 6. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดลดลง  
 7. ร้อยละชองบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหลังการอบรม 
 
5. ค่าเป้าหมาย 
 1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ครบครัน มีมาตรฐาน มีความสะดวกสบายใน
การดำเนินชีวิต 
 2. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ลดปัญหาหนี้สิน มีเงินเก็บครัวเรือน 
 3. ชุมชนสะอาด มีระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ ทั้งทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ  
 4. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการสืบสานต่อไป 
 5. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสถานที่ในการออกกำลังกาย 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 สร้างจิตสำนึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา จัดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับจารีตประเพณีแบบศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5. จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมด้านกีฬา สุขภาวะชุมชนและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร   
 6. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัยให้แก่ชุมชน และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนของชุมชน 
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 7. พัฒนาเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและกลุ่มองค์กรต่างๆ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด้าน
การเมืองการบริหารจัดการ จัดกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมมวลชน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานรวมถึงพัฒนาระบบการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่งและการจัดผังเมืองให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 
 2) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีเสถียรภาพ ยั่งยืน พ่ึงพาตัวเองได้ 
 3) การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
 4) อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมจริยธรรม สร้างสังคมคุณภาพ 
 5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมสุขภาพ การ
บริการสาธารณสุข การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ 
 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 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวมดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.แม่สาบ 

เปา้ประสงค ์

ตวัชีว้ดั 

คา่เปา้หมาย 

จดุยืนทางยทุธศาสตร ์
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รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ไดด้ำเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สาบ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนเมษายน – 
เดือนกันยายน พ.ศ.2564) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลใน
เชิงปริมาณและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ดังนี้ 

 

 

คำชี้แจง : เป็นแบบการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำ
การประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดำเนินงาน 

ไม่มีการ
ดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล  √  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัทำแผน √  
9. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น  √  
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และหลักภารกจิหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

√  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด √  
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน √  
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
17. มีการจดัทำบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์ √  
18. มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  

 

 

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 
************************************************************************************************* 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
2. รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน  
 (1) เดือนตุลาคม  2563 – มีนาคม  2564 
 (2) เดือนเมษายน 2564 – กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
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รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เดือนเมษายน - เดือนกันยายน  2564  
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 1 2561 ปีที่ 2 2562 ปีที่ 3 2563 ปีที่ 4 2564 ปีที่ 5 2565 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 492,500 33 7,453,500 34 7,544,530 29 8,931,500 25 7,988,000 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

3. การพัฒนาด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 832,000 9 932,000 10 1,032,000 10 1,032,000 10 103,2000 

4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 

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

5. การพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

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

6. การจดัระเบียบชุมชนสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

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

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

รวม 47 5,437,200 98 21,112,350 103 22,694,090 96 25,475,500 88 24,077,200 
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รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

3. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2564 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว 
จำนวนโครงการ 

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
จำนวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จำนวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 12 9   16 16   2 2 30 30 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6 6   1 1     7 7 

3. การพัฒนาด้านธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 3 3   6 6 1 1   10 10 

4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 0 0   5 5     5 5 

5. การพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 15 15   14 14     29 29 

6. การจดัระเบียบชุมชนสังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

3 3   8 8     11 11 

7. การบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี 4 4   4 4     8 8 

รวม 44 44   54 54 1 1 2 2 100 100 
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รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

 
5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

 
ยุทธศาสตร์ 

งบปกติ เงินสะสม 
เงินอุดหนุน             

ระบุวัตถุประสงค์ 
รวม 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 8,931,500 - 630,000 9,561,500 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

164,800 - - - 

3. การพัฒนาด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1,032,000  - - - 

4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 

170,000 - - - 

5. การพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

13,377,600 - - - 

6. การจดัระเบียบชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

999,000 - - - 

7. การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 800,600 - - - 
รวม 25,475,500 - 630,000 26,105,500 
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รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. 2564 
 

                                       
โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินงาน
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
 ศพด.อมลอง 

 
√ 

   
30,700 

 
28,710 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  
ศพด.นากู่ 

 
√ 

   
30,700 

 
28,710 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  
ศพด.แม่ตุงติง 

 
√ 

   
30,700 

 
28,710 

รวม       92,100 86,130 
 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
                     
ลำดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1. แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ 
มีโครงการบรรจุไว้ในแผนเป็นจำนวนมากซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นโครงการเกินศักยภาพ 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้
มีกรอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการ
บรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังของ
ท้องถิ่น 

2. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความ
ล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 

ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่อง
แผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตาม
แผนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่
เป้าหมาย บุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้บริหารและสภา
ต้องให้ความสำคัญและมีความเข้าใจเรื่องแผน มีความ
เข้าใจในเรื่องกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคท่ีจะสะท้อนการ
บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง 
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รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

4. งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ 

ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตาม
แผนปฏิบัติ 

5. ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทา 

หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดย
คำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรควรให้
ความร่วมมือในการจัดโครงการ    

6 การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่น
ได้ข้อมูลล่าช้าและหลักฐานไม่ครบ 

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการ
ดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้
สามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้ 

 
สรุป 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ
ตามท่ีได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน บรรจุโครงการไว้ จำนวน 100 โครงการ สามรถนำโครงการมาบรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61 ของ
โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เฉพาะปี 2564 
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รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
   
                 คำชี้แจงแบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
        1. ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดชียงใหม่ 
        2. รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน 2564) 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ.2564 
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการทีไ่ด้
ปฏิบัต ิ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 30 12 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7 7 
3. การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 10 3 
4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศลิปวัฒนธรรม 5 0 
5. การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 29 15 
6. การจดัระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 11 3 
7. การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 8 4 

รวม 100 44 

 
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน 
3. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม √   
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  √  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม √   
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  √  
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  √  
6. การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  √  
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน √   
8. การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  √  
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  √  

ภาพรวม  √  
 
 
 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบที่ 3/2 และ 3/3)                                            

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                      
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 **เก็บข้อมูลประชาชนในตำบลแม่สาบ หมู่ที่ 1 – 10 จำนวน 100 ชุด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ (1) ชาย จำนวน คน (2) หญิง คน 
2. อาย ุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน คน (2) 20-30 ปี จำนวน คน 
 (3) 31-40 ปี จำนวน คน (4) 41-50 ปี จำนวน คน 
 (5) 51-60 ปี จำนวน คน (6) มากกว่า 60 ปี จำนวน คน 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา จำนวน คน (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน คน 
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน คน (4) ปริญญาตรี จำนวน คน 
 (5) สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน คน 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ จำนวน คน (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน คน 
 (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน คน (4) รับจ้าง จำนวน คน 
 (5) นักเรียน/นักศึกษา จำนวน คน (6) เกษตรกร จำนวน คน 
 (7) อ่ืนๆ (ระบุ)...จำนวน คน 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ประเด็น พอใจมาก  

(10 คะแนน) 
พอใจ  

(7 คะแนน) 
ไม่พอใจ  

(4 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 17 72 11 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 21 71 8 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 16 81 3 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 14 79 7 
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6 88 6 
6. การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 17 79 4 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 7 83 4 
8. การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 13 84 3 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 20 77 3 

คิดเป็นร้อยละ 14.55% 97.33% 6.22% 
จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ จำนวน 100 คน ความพึงพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ22.33%  
มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 79.33% และ ไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 6.22% 
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รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

 
2. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.55 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.35 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.80 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.70 
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กจิกรรม 9.05 
6. การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.40 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 8.70 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.60 

ภาพรวม 8.64 
 จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 8.64 คะแนน 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.50 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 9.40 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.65 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.30 
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กจิกรรม 9.35 
6. การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.45 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 9.50 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.60 

ภาพรวม 9.47 
จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 9.47 คะแนน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.20 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.90 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.30 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.80 
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กจิกรรม 9.40 
6. การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.20 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 9.10 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.10 

ภาพรวม 9.13 
จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 9.13  คะแนน 
  
 ยุทธศาสตร์ที ่4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น 
1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.15 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.55 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.10 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.90 
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กจิกรรม 9.30 
6. การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.85 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 9.00 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.10 

ภาพรวม 8.99 
จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 8.99 คะแนน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.50 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 9.40 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.65 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.30 
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กจิกรรม 9.35 
6. การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.45 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 9.50 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.60 

ภาพรวม 9.47 
จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึง
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 9.47 คะแนน 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.55 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.35 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.80 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.70 
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กจิกรรม 9.05 
6. การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.40 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 8.70 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.60 

ภาพรวม 8.64 
จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 8.64 คะแนน 
 
 



21 
 

 

รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.05 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 9.05 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.85 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.90 
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กจิกรรม 8.70 
6. การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.05 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 9.20 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.90 

ภาพรวม 8.96 
จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ  
คิดเป็นร้อยละ 8.96 คะแนน 
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ส่วนที่ 4 

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล  
ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

............................................................................................................................  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และข้อ 29 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนินการ
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามหนังสือ
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบหนังสือสั่งการดังกล่าว 
จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบแระเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปการประเมินมีรายละเอียด
ดังนี้ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 
2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 
     5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 
     5.2 กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ 5 
     5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 5 
     5.4 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนือ่งกับระยะเวลาปี (3ปี) 3 
     5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 4 
     5.7 มีการประมาณราคา   ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
     5.8 มีงบประมาณทีผ่่านมา 3 ปี ย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3 
     5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลมุระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ 5 
     5.10 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 5 
     5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ 4 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5 
     5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 5 
     5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบ ยท.03 และแบบ ยท.04 3 

รวม 100                                                                                                   



23 
 

 

รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

 
1. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561 – 2565) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้ 

1.สรุปสถานการณ์
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะหด์้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะหส์ภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
ท้องถิน่ เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการ
ดำเนินงาน ประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะหไ์ด้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
หลักการสำคัญกค็ือการวิเคราะหโ์ดยการสำรวจจากาสภาพการณ์ 2 ด้านคือ
สภาพการณภ์ายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รูจ้ักตนเองรู้จัก
สภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ 
 

10 8.5 

2. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
สามปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่นการวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆก็คือผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไวเ้ท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการไดม้ีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายไดต้ามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าทีท่ี่ได้กำหนด
ไว ้
 

10 7.5 

3. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
สามปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กจิกรรม งานต่างๆที่ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ มาภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถ
ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 

10 6.5 

4.แนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสูก่ารจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
 

10 8 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ 60 49.5 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจย มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear  objective) โครงการต้องกำหนดวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกนักับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 

5.3 จำนวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) ระบสุิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบัตไิด้ (4) เป็นเหตเุป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้
 

5 3.5 

5.4 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชั้ดเจนว่า
โครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้า 
หมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปวา่ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง 
 

5 4 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้อง
ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (3 ปี) 

การกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการต่อเนืองสามปี เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) 

3 3 

5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนา จะตอ้งคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการ ได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy ) 2) ความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล (Effectiveness) 4) ความยุติธรรม (Equity) 5) ความโปร่งใส 
(Transparency)  

4 3.5 

5.7 มีการประมาณ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
 
 
 

5  3.5 
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5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง
ตามความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา 3 ปีย้อนหลัง ตามหลักความเป็นจริง กรณี
มี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กำหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ป ี
 

3 2 

5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลมุ
ระยะเวลา 4 ปี ทุก
โครงการ 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดทำไว้มรีะยะเวลาและครอบคลมุทั้ง 4 ปี ทุกโครงการ 5 3 

5.10 มีการกำหนด
ตัวชีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้  

5 4 

5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) 
วัดได้ถูกต้องตาม
หลักการจดัทำ
โครงการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ที่กำหนดที่เกิดจากวตัถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้บั
กำหนดการวัดอันเป็นเครืองมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจ
เป็นร้อยละ จำนวน เป็นต้น  
 

4 3 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ที่เกิดจากวัตถุประสงค์ที่ตอบว่าผลการดำเนินการไดต้าม
โครงการ ผลเกดิขึ้นตามช่ือของโครงการที่ตั้งไว ้

5 4.5 

5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่จะเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  
 

5 4.5 

5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับแบบ 
ยท.03 และ ยท.04 

หน่วยงานรับผดิชอบหลักใน แบบ ยท. 03 และ ยท. 04  และ แบบ ผ.01 
จะต้องถูกต้องตรงกันทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 

รวมคะแนน 100 80 
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

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

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และข้อ 29 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท0810.5/ว.2107 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.261 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำเข้า
ข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) นั้น 
  
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สาบ โดยคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำลบลแม่สาบ จึงดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
  

 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/
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ส่วนที่ 6 
สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

...................................................... 
 ผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สาบ  ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2559  
 2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  สรุปผลการ
ดำเนินงานภายในปี 2564 มีดังนี ้

 
ยุทธศาสตร ์

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จำนวน
โครงการ
ตามแผนฯ 

จำนวน
โครงการตาม
เทศบัญญตั ิ

จำนวน
โครงการทีไ่ด้

ปฏิบัต ิ

งบประมาณตาม
แผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญตั ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

30 
 

13 12 8,931,500 3,007,314.79 2,957,457.54 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7 
 

7 7 164,800 114,800 104,679 
 

3. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์อย่างยั่งยืน 

10 6 3 1,032,000 385,000 63,430 

4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม 

5 5 0 170,000 170,000 - 

00205. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

29 15 15 13,377,600 9,200,940 10,357,384 

6. การจดัระเบียบ
ชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

11 6 3 999,000 210,000 96,000 

7. การบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

8 6 4 
 

800,600 730,600 142,080 

 รวม 100 58 44 25,475,500 13,818,654.79 13,721,030.54 
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3.จากผลการการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่สาบได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน
โครงการทั้งหมด 100 โครงการ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 30 โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.33 ดำเนินการไปแล้ว 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.30 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 7 โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ดำเนินการไปแล้ว 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71 
 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 10 โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60  ดำเนินการไปแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50   
 4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 5 โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ดำเนินการไปแล้ว 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0    
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 29 โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.72 ดำเนินการไปแล้ว 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.33 
 6) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 11 โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.55 ดำเนินการไปแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50   
 7) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 8 โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ 
 
6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ดำเนินการไปแล้ว 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 
      สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ 
      - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 จำนวน 100 โครงการ 
         - โครงการตามข้อบัญญัติประจำปี 2564 จำนวน 58 โครงการ 
      - โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 44  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.00 
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 4. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน     
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์
ที่ต้องการให้ดำเนินการแก้ไข เมื่อได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจ หากปัญหาที่เกิดข้ึนยังไม่
สามารถแก้ไขให้ได้ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตกกังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด 
 5. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบล 
      5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ อบต. มีดังนี้ 
      ปัญหา 
      1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
      2) ชุมชนในเขต อบต. มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก  
      3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก 
      อุปสรรค 
      1) อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 
       
      5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 
         ปัญหา 
      1)  อบต.ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรม และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      2)  อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 
     อุปสรรค 
      1) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
      2) งบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบาง
รายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  
 6. ข้อเสนอแนะ 
      เพ่ือให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      6.1 การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
      1) อบต.ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
      4) อบต.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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      6.2 การบริการประชาชน 
      1) ควรมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้คำแนะนำในการมารับบริการของประชาชน 
      2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านในช่องทางต่างๆให้หลากหลายกว่านี้ 
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบสามารถดำเนินการ จะส่งผลให้
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
  
            
     
 
  
 
       
 
 
 
 

 
 
 
 



31 
 

 

รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564)  

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
………………………………………………………………… 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ถนนสายดอยยาว-กองกลาง 
บ้านแม่ขาน ม.1 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาวรวม 2 ช่วง 110.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.825 ตรม.หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 24.825 ตรม. 
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 354.825 ตรม. พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรบัถม
ตามสภาพพื้นที่ 

186,000 ม.1 กองชา่ง 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ถนนสายห้วยไม้ยาง บ้านอมลอง ม.2 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 140.00 เมตร 
หนา  0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 560.00 ตรม. พรอ้มลง
ดินตามไหล่ทางปรับบถมตามสภาพพ้ืนท่ี 

393,500 ม.2  กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายทุ่งหลวง บ้างาแมง ม.3 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 128.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
(ระยะทางจริง 700 เมตร) 
 

199,000 ม.3 กองช่าง 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนรอบหมู่บ้าน บ้านปางเติม ม.4 
หย่อมบ้านตะวันตก 
จุดทางแยกบ้านศรีอร 
 
(ชม.ถ.173-008) 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.8825 ตรม. 
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 354.825 ตรม. พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรบัถม
ตามสภาพพื้นที่ 

439,500 ม.4  กองชา่ง 

 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร ทางเข้าอา่งเก็บ
น้ำห้วยป่ากล้วย บ้านหาดส้มป่อย  ม.7 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
(ระยะทางจริง 1,000 เมตร) 
 

155,000 ม.7 กองชา่ง 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร ทางขึ้นอา่ง 
เก็บน้ำประปา บ้านหาดส้มป่อย ม.7 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
(ระยะทางจริง 1,000 เมตร) 
 

78,500 ม.7 กองชา่ง 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างทาง 
คสล. ถนนสายบ้านทุ่งยาว ม.10   

รางระบายนำ้ คสล. 
ปากรางกว้าง 3.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.15 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ยาวรวม 803.00 เมตร มฝีาปิดแบบคอนกรีตสำเรจ็ 
 

206,100 ม.10 กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ถนนสายห้วยปางตอง บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 

ขนาดกว้าง  3.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่  0.50 เมตร 
หนา 0.125 เมตร มฝีาปิดแบบคอนกรีต 

124,000 ม.8 กองชา่ง 

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างทาง 
คสล. บริเวณสนามกีฬาประจำหมูบ่้าน  
ถนนสายบ้านง้ิวเฒ่า ม.8 

ขนาดปากรางกว้าง 3.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
หนา 0.125 เมตร มฝีาปิดแบบคอนกรีต 

282,000 ม.8 กองชา่ง 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ปางเติม (ทุ่งโป่ง) ม.4 เช่ือมบ้านแม่ตุงติง 
ม.5 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง เชียงใหม่  
(ชม.ถ.173-006) 

ถนน คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นท่ีหูช้างไม่น้อยกว่า 112.80 ตรม. รวมมพีื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 272.50 ตรม.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. จำนวน 
2 ช่วง  กว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 208.00 เมตร  

298,857.54 ม.4,ม.5 กองชา่ง 

11. ก่อสร้างรางระบายน้ำข้างทาง คสล. 
ถนนสายแมตุ่งติง-ทุ่งโป่ง  
ม.5 

ปากรางกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
หนา 0.125 เมตร  
ยาว 95.0 เมตร 
พร้อมฝาปดิ คสล. 

243,000 ม.5 กองชา่ง 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นทีท่างการเกษตร  
สายทางบ้านห่าง บ้านขุนสาบ ม.6 

ถนน คสล. 
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาวรวม (2 ช่วง) 225.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตรมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 675.00 ตรม  

352,000 ม.6 กองชา่ง 

รวม   2,957,453.54   
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดอกไม ้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดดอกไม้  
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 
 

19,975 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

2. โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมจีบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการฝึกอบรมการทำขนมจีบ โดย
จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 
 

19,969 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

3. โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ โดย
จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 
 

19,970 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

4. โครงการฝึกอบรมการจับผ้าและ 
ผูกผ้าประดับ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการฝึกอบรมการจับผ้าและผูกผ้า
ประดับ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร คา่วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 
 

19,980 อบต.แม่สาบ  กองสวัสดิการ 

5. โครงการฝึกอบรมการจัดทำหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการฝึกอบรมการจับผ้าและผูกผ้า
ประดับ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร คา่วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 
 

19,985 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

6. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกร  
ผู้ปลูกหญ้าหวานสู่ระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรียไ์ทย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกร
ผู้ปลูกหญ้าหวานสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ทย 

4,800 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

รวม   104,679   
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
     3.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. โครงการป้องกันไฟป่าและควบคมุหมอก
ควันไฟป่า ตำบลแม่สาบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการป้องกันไฟป่าและควบคมุ
หมอกควันไฟป่า ตำบลแมส่าบ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 

4,750 อบต.แม่สาบ สำนักปลดั อบต. 

2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 
ป้องกันไฟป่า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า โดยจ่ายเป็นคา่ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

49,553 อบต.แม่สาบ สำนักปลดั อบต. 

3. โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดนิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน  
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 

8,680 อบต.แม่สาบ สำนักปลดั อบต. 

รวม   62,983   

 
 
 



37 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ 
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาให้แก่
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ 
 

308,785 รร.และศพด.สังกัด 
อบต.แม่สาบ 

กองการศึกษา 

2. โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนใน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ี อบต.แม่สาบ จำนวน 12 
แห่ง อัตราต่อคน คนละ 8 บาท 
 

236,146 รร.และศพด.สังกัด 
อบต.แม่สาบ 

กองการศึกษา 

3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรยีนตาม
ภารกิจถ่ายโอนโครงการอาหารกลางวัน โดยจ่ายให้แก่โรงเรียนและศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ตำบลแมส่าบ จำนวน 5 แห่ง โดยคดิเฉลีย่ที ่ 
รายละ 20 บาท/วัน 
 

265,000 รร.และศพด.สังกัด 
อบต.แม่สาบ 

กองการศึกษา 

4. โครงการข่วงกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการข่วงกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานท่ีพร้อมป้ายไวนลิ ค่าของขวัญของ
รางวัล กิจกรรมประกวดแข่งขัน ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

19,595 อบต.แม่สาบ กองการศึกษา 

รวม   829,526   
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 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครการป้องกันและควบคมุโรคพิษ 
สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดย
จ่ายเป็นค่าวัคซีน คา่วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายเครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็น 
 

18,750 ม.1-ม.10 
 

สำนักปลดั อบต. 

2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ซึ่งเป็น
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในพระบาทสมเดจ็พระชน 
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพติร 
 

99,500 ม.1-ม.10 สำนักปลดั อบต. 

3. โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม ซึ่งเปน็
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า 

19,500 ม.1,ม.2,ม.7 สำนักปลดั อบต. 

4. โครงการป้องกันและระงับโรคระบาด 
โรคตดิต่อต่างๆ ในพื้นที่ตำบลแมส่าบ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคระบาด 
โรคตดิต่อต่างๆในพ้ืนท่ีตำบลแมส่าบ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์น้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และคา่ใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็น 

19,208 ตำบลแมส่าบ สำนักปลดั อบต. 

5. โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่ง
เป็นโครงการตามพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า 

81,000 ม.1-ม.10 สำนักปลดั อบต. 

รวม   237,958   
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 4.3 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2552 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
 

5,247,900 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ความพิการ ให้ครพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
 

2,145,800 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 
 

60,500 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

4. กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลแม่สาบ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพตำบลแมส่าบ (สปสช.) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนเงินที่รับจัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
 

80,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

5. กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลแมส่าบ เพื่อจ่ายสมทบในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

50,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

รวม   7,584,200   
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รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ 
ค่าปายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 
 

5,000 จุดบริการบ้าน 
แม่ตุงติงและ 
บ้านแม่ขาน 

สำนักปลดั อบต. 

2. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นเป็น ค่าจ้างเหมาจัดทำปา้ย
โครงการ ค่าปายประชาสัมพันธ์ วสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 
 

1,000 จุดบริการบ้าน 
แม่ตุงติงและ 
บ้านแม่ขาน 

สำนักปลดั อบต. 

3. โครงการรับส่งผูป้่วยฉุกเฉินและแจ้งเหต ุ
สาธารณภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการรับส่งผูป้่วยฉุกเฉิน และแจ้ง
เหตุสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถรับ-ส่ง ผูป้่วย
ฉุกเฉิน ค่าจ้างเหมาเวรปฏบิัติหน้าที่ประจำศูนยฯ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็น 

82,500 อบต.แม่สาบ สำนักปลดั อบต. 

รวม   88,500   
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รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการสนับสนุนการบรหิารสถานท่ีกลาง 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภอสะเมิง 
 

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการ ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีอำเภอสะเมิง 

40,000 อำเภอสะเมิง สำนักปลดั อบต. 

รวม   40,000   
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รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

6.2 แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการจดัทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างเหมาจดัทำข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแผนท่ี
ภาษี หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง 
 

82,500 อบต.แม่สาบ กองคลัง 

2. โครงการรณรงค์ชำระภาษีตรงเวลา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ชำระภาษีตรงเวลา  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ ์
 

1,500 อบต.แม่สาบ กองคลัง 

รวม   84,000   
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รายงานการติดตามปละประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น และการใช้อินเตอร์เน็ต 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการฝึกอบรมการใช้ค
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้อินเตอร์เนต็ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเปน็ 

10,580 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

รวม   10,580   
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