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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ขอ 29 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ี

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะตอง

ดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินรับทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน

นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย

อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 

 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมไร  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมไร 
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ทราบ คณะกรรมการหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการ

พัฒนาเทศบาลสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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การบทนํา 
 

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนบทบาทและอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ  ตามอํานาจหนาท่ี ท้ังดานโครงสราง

พ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดาน

การวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  ท้ังนี้เปนไป

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50  วรรคสอง 

“การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี  และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทํา

งบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจาง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  

ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ  ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย

กําหนด”   แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวน

ใหญยังคงมี   ทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานของ

องคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ

ดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว   
 

การติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบและกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิด

จากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการ

พัฒนาในปตอๆ ไป พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  

โดยการติดกตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  

เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง      
 

ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  

1)  ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด  เพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบรหิาร 

2)  เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไป

ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

สวนที่1 



 2 
 

 
 

3)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแคไหน  

การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน         

การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน 

4)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก

สาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป

ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

5)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  

เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงาน

ใหมีความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

6)  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง 

และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ

วิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

7)  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ

นํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   

(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  2 สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไป

ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ัง

ผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)      

8)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค

เหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

9)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย

โครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข

ปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะ

แขงขันกันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควร

สนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควร

ยกเลิกท้ิงเสีย     
 

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

ข้ันตอนท่ี 1  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 28  ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย  

1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     

2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
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4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน    

5)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ี

เลขานุการของคณะกรรมการ  

กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   
 

ข้ันตอนท่ี 2   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561 ขอ 29 (1)   
 

ข้ันตอนท่ี 3   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประ

เมนผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี  3  พ.ศ. 2561  ขอ 29 (2)   
 

  ข้ันตอนท่ี 4   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ

สภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง

ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2561  ขอ 13 (3)   
  

ข้ันตอนท่ี 5   ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน  พรอมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี

เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละนึ่งครั้งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

ขั้นตอนการดาํเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหา
วันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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    สวนที่ 2 

 

การพัฒนาวิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

   กาพัฒนาเทศบาลตําบลแมไร 

วิสัยทัศน  ของเทศบาลตําบลแมไร 

“ชุมชนแหงการเรียนรู คูวิถีชีวิตพอเพียง ประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล บนรากฐานชุมชนท่ีเขมแข็ง” 

พันธกิจ 

 สรางเมืองใหนาอยู 

1. กอสราง  บํารุง  รักษา ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

2. ปรับปรุงสิ่งแวดลอมดานการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ระบบบําบัดน้ําเสีย 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. สงเสริมการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. สงเสริมการจัดบริการสาธารณสุข  

3. พัฒนาเศรษฐกิจใหประชาชนมีอาชีพ มีงานทําและเพ่ิมรายได 

4. การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

5. พัฒนาการบริหารโครงการท่ีดี เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง สงเสริมการมีสวนรวม 
 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

 1. สรางเมืองใหนาอยู โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในทุกๆ ดาน ใหเกิดผลการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน มีดุลยภาพและเปนเมืองนาเท่ียว สิ่งแวดลอมดี 

 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัยดี  ประชาชนมีอาชีพ มีงานทํา 

และรายไดเลี้ยงชีพอยางพอเพียง 

 3. เสริมสรางความเขมแข็งทางสังคม ชุมชนและครอบครัวใหมีบทบาทพัฒนาคุณภาพชีวิตพ่ึงตนเองได 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

     1.1 การพัฒนาเสนทางคมนาคม การจราจร ทอระบายน้ําใหมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยและท่ัวถึง 

     1.2 พัฒนา สาธารณูปการ(ไฟฟา ประปา  ฯลฯ)ใหท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

     1.3 ผลักดันใหมีการใชผังเมืองรวม เพ่ือกรอบและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจและสังคม 

           1.4 ผลักดันใหมีการใชกฎหมายควบคุมอาคารใหเปนรูปธรรม 

 

 2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
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2.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง โดยเนนหลักคุณธรรมศีลธรรม 

2.2 การพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ท้ังกาย จิต ปญญาและพัฒนาสถานท่ีอยูอาศัย 

2.3 สงเสริม สนับสนุน การปองกัน แกไข ปราบปราม บําบัด รักษา ฟนฟูยาเสพติดในชุมชน 

 2.4 สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ัง

ปกปองคุมครองศาสนสถานของชุมชน 

2.5 สงเสริม สนับสนุน สงเคราะหครอบครัว ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูปวยเอดส 

2.6 สงเสริมการกีฬา และนันทนาการท้ังระดับพ้ืนฐานและมวลชน 

2.7 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชน 

  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.1 สงเสริม สนับสนุนการสรางความเขมแข็งในการพัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนและความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

4.1 สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

4.2 สงเสริมสรางจิตสํานึกเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4.3 การพัฒนาแหลงน้ํา ขุดลอกทอระบายน้ํา คูระบายน้ําและแหลงน้ําในชุมชน 
 

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  

5.1 สงเสริมใหความรูดานการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และการมีสวนรวมตามหลักการ

บริหารจัดการบานเมืองท่ีดีแกประชาชน 

5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส 

5.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององคกรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

5.4 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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สวนท่ี 3 
การประเมิน/ตดิตามตนเอง 

 

 
แบบท่ี 1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะ 
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น   :   เทศบาลตําบลแมไร  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมมี 

การดําเนินงาน 
สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3.    มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณา 
       รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7.    มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

8.    มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9.    มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาทองถ่ิน 

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 
       กับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 
       กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  เทศบาลตําบลแมไร  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
2.  รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2565    . 
         ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)    ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน)   ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
1.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร 
ปท่ี   2561 ปท่ี  2562 ปท่ี  2563 ป 2564 ป 2565 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน  
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
และสาธารณูปโภค  

82 111,778,300 88 193,094,000 124 128,794,000 145 135,974,000 87 117,296,000 526 686,936,300 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

18 30,470,000 17 30,300,000 21 32,600,000 19 31,600,000 18 31,300,000 93 156,270,000 

3.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 13 3,105,000 13 3,105,000 13 3,105,000 13 3,105,000 13 3,105,000 65 15,525,000 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 4 680,000 4 730,000 4 780,000 4 830,000 4 880,000 20 3,900,000 

5.ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 19 4,680,000 19 5,340,700 19 5,280,000 19 5,280,000 19 5,280,000 95 25,860,700 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 25 20,895,000 25 21,940,000 26 23,040,000 25 23,950,000 25 24,950,000 126 114,775,000 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 25 5,110,000 25 5,110,000 25 5,385,000 25 4,885,000 25 4,885,000 125 25,375,000 

รวม 186 176,718,300 191 259,619,700 232 198,984,000 250 205,624,000 191 187,696,000 1,050 1,028,642,000 

*ขอมูลจาก e-plan        Bรายงานสรุปผลแผนพัฒนา (B2)
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2. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1 

ยุทธศาสตร 

แผนพฒันาทองถ่ิน 
อนุมตัิงบประมาณ 

รอยละ 

(พ.ศ. 2565) e-plan ของการใช 

จํานวน 
งบประมาณ 

จํานวน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

โครงการ โครงการ (%) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
และสาธารณูปโภค 

87 117,296,000 19 5,887,500 5.02 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

18 31,300,000 2 30,000 0.10 

3.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 13 3,105,000 7 340,000 10.95 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 4 880,000 4 189,150 21.49 

5.ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 19 5,280,000 12 770,500 14.59 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 25 24,950,000 21 20,893,260 83.74 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 25 4,885,000 20 2,049,513 41.96 

รวม 191 187,696,000 85 30,159,923 16.07 

 

สรุป 
โครงการท่ีไดดําเนินการ     จํานวน     85   โครงการ 
โครงการท่ีมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน  จํานวน    191  โครงการ 
(พ.ศ.2561-2565) ปงบประมาณ 2565  
คิดเปนรอยละ     85 x 100 = 44.50% 
      191 

 

*แหลงที่มาอนุมัตโิครงการ e-plan       Aรายงานการนําเขาขอมูลแผน(A6) 
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แผนภูมแิสดงการอนุมัตงิบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จําแนกตามยุทธศาสตร ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) 

 

3.  ผลการดําเนินงานตามเทศบัญญัติ ปงบประมาณ 2565 

 
 
 
 
 
 

đ�ć ĉ ě �ē bð �ć �g1(19) 

đ�ć ĉ ě �ē bð �ć �g2(2) 

đ�ć ĉ ě �ē bð �ć �g3(7) 

đ�ć ĉ ě �ē bð �ć �g4(4) 

đ�ć ĉ ě �ē bð �ć �g5(12) 

đ�ć ĉ ě �ē bð �ć �g6(21) 

đ�ć ĉ ě �ē bð �ć �g 7(20) 

 
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
ท่ีดําเนินการแลว

เสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี 
อยูในระหวาง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ียังไมได
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีมีการยกเลิก 

จํานวน
โครงการ 
ตามเทศ
บัญญัต ิ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

6 31.58 9 47.36 2 10.53 2 10.53 19 100 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 

3.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 6 85.71 0 0 1 14.29 0 0 7 100 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

3 75 0 0 1 25 0 0 4 100 

5.ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

8 66.67 0 0 4 33.33 0 0 12 100 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 13 61.90 0 0 8 38.10 0 0 21 100 
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร 

12 60.00 0 0 8 40.00 0 0 20 100 

รวม  50 58.82 9 10.59 24 28.24 2 2.35 85 100 
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รายงานผลการดําเนนิงานโครงการ  ปงบประมาณ 2565 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว
ในเทศบัญญัต ิ

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน หนวย
ดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  
1 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค  ปรับปรุง 

ตอเติมหรือซอมแซม อาคาร รั้ว ถนนและทาง
ระบายน้ํา ภายในบริเวณสํานักงานเทศบาล 

450,000 
 

ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
449,000 บาท 

คงเหลือ 1,000 บาท 
(ม.ค.- ก.ย. 65) 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บานปากวาว หมูท่ี 1 ซอย 7 เชื่อมซอย 5 
ตําบลแมไร 

40๐,๐๐๐ อยูระหวางการกอสราง 
 (ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค บานหวย
ไร หมูท่ี ๖ ตําบลแมไร  

๗๓๐,๐๐๐ ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
725,000 บาท 

คงเหลือ 5,000 บาท 
(ม.ค.- ก.ย. 65) 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
สันกอง หมูท่ี 7 ซอย ๗/๙ ตําบลแมไร 

135,000 อยูระหวางการกอสราง           
(ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
สันกอง หมูท่ี ๗ ซอย ๕/๘ ตําบลแมไร 

๑๖๔,๐๐๐ 
โอนลด 

163,000  
คงเหลือ 1,000 บาท 

ยกเลิกโครงการ กองชาง 

6 โครงการกกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
สันกอง หมูท่ี ๗ ซอย ๗/๔ ตําบลแมไร 

๑๐๘,๐๐๐ อยูระหวางการกอสราง            
(ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 

กองชาง 

7 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานสันกองใหม หมูท่ี ๙ ซอย ๕/๑ 

๔๙๐,๐๐๐ อยูระหวางการ
ตรวจสอบแนวเขต

(ม.ค.- มิ.ย. 65) 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางตอเติมหรือปรับปรุง อาคาร รั้ว 
ถนน ลานและทางระบายน้ํา ภายในเขตศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลแมไร 

๖๔,๕๐๐ 
 

ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
64,500 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 
(ม.ค.- ก.ย. 65) 

กองชาง, 
กองการศึกษา 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หลังบัวบานรีสอรท บานสันกอง หมูท่ี 2  
ตําบลแมไร 

๔๘๒,๐๐๐ ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
481,000 บาท 

คงเหลือ 1,000 บาท 

กองชาง 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว
ในเทศบัญญัต ิ

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน หนวย
ดําเนินการ 

(ม.ค.- ก.ย. 65) 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต (ถนนเชื่อม
เทศบาลหวยไคร) บานสันกอง หมูท่ี ๒      
ตําบลแมไร 

๖๙,๐๐๐ ยกเลิกโครงการ กองชาง 

11 โครงการกอสรางพนังหินเรียงยาแนว ลําเหมือง
ฮองแฮ บานฮองแฮ หมูท่ื ๔ ตําบลแมไร 

๔๐๙,๐๐๐ อยูระหวางการกอสราง            
(ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดงมะตื๋น หมูท่ี ๕ ซอย ๑๗ ตําบลแมไร 

๓๙๓,๐๐๐ กันเงิน 
(ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
สันกอง หมูท่ี ๗ ซอย ๗/๒ ตําบลแมไร 

๘๗,๐๐๐ อยูระหวางการกอสราง            
(ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
สันกอง หมูท่ี ๗ ซอย๗/๗ ตําบลแมไร 

๒๐๓,๐๐๐ อยูระหวางการกอสราง            
(ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
๘ บานปาสักขวาง หมูท่ี ๓ 

๓๕๒,๐๐๐ กันเงิน 
(ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางและตอเติมขอบถนนไหลทาง 
บานดอนชัย หมูท่ี ๘ ซอย ๑๔ ตําบลแมไร 

๖๑๖,๐๐๐ ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
544,000 บาท 

คงเหลือ 72,000บาท 
(ต.ค.- ก.ย. 6๕) 

กองชาง 

๑๗ โครงการติดตั้ง ตอเติมขยายและซอมแซมไฟก่ิง
สาธารณะในหมูบาน ซอย ๒ ,ซอย ๓/๒ ,ซอย ๘ 
และทุกซอยในหมูบานปาสักขวาง หมูท่ี ๓ ตําบล
แมไร (อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาแม
ฟาหลวง) 

๑๐๐,๐๐๐ ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
97,709.10 บาท 

คงเหลือ 2,290.90บาท
(ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 

กองชาง 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
18 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 

(โครงการปรับปรุง บํารุง ซอมแซม รักษาอางเก็บ
น้ําหวยแมไร หมู18 ตําบลแมฟาหลวง) 

20,000 ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
20,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 
(ต.ค.- ก.ย. 6๕) 

สํานักปลัด 

19 
 

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 10,000 ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
8,820 บาท 

สํานักปลัด 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว
ในเทศบัญญัต ิ

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน หนวย
ดําเนินการ 

คงเหลือ 1,180 บาท 
 (ม.ค.-ก.ย. ๖๕) 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
20 คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลแมไร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

20,000 ดําเนินการแลวโดยไม
ใชงบประมาณ 

(ต.ค.64- ก.ย. 6๕) 

สํานักปลัด 

21 โครงการสงเสริมอาชีพและสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

20,000 
 

ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
4,300 บาท 

คงเหลือ 15,700 บาท 
 (ม.ค.-ก.ย. ๖๕) 

สํานักปลัด 

22 โครงการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย งดใช
สารเคมีและผลิตสารอินทรียชีวภาพในการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืช ประจาํปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

50,000 ดําเนินการแลว  
ใชงบประมาณ  
20,650 บาท 

คงเหลือ 29,350 บาท 
(ธ.ค.64-มี.ค. ๖๕) 

สํานักปลัด 

๒3 โครงการ น้ําคือชีวิต ดินน้ํารักปา ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

20,000 ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
2,075 บาท 

คงเหลือ 17,925 บาท 
 (เม.ย.-ก.ย. ๖๕) 

สํานักปลัด 

24 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

10,000 ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
9,817 บาท 

คงเหลือ 183 บาท 
(ต.ค.64- ก.ย. 6๕) 

สํานักปลัด 
 

25 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

120,000 
 

ดําเนินการแลว  
ใชงบประมาณ  
93,099 บาท 

คงเหลือ 26,901 บาท 
(ม.ค.- ก.ย. 6๕) 

สํานักปลัด 
 

26 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

100,000 
 

ดําเนินการแลว  
ใชงบประมาณ  
88,130 บาท 

สํานักปลัด 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว
ในเทศบัญญัต ิ

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน หนวย
ดําเนินการ 

คงเหลือ 11,870 บาท 
(ม.ค.- ก.ย. 6๕) 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมสาธารณสุข  
27 คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวตามโครงการสัตว

ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙,600 ดําเนินการแลว  
ใชงบประมาณ  
5,223 บาท 

คงเหลือ 4,377 บาท 
(ต.ค.64- ก.ย. 6๕) 

สํานักปลัด 
 

28 โครงการปองกันและระงับโรคติดตอประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

100,000 ดําเนินการแลว  
ใชงบประมาณ  

99,680.78 บาท 
คงเหลือ  

319.22 บาท 
(ต.ค.64- ก.ย. 6๕) 

สํานักปลัด 
 

29 โครงการอบรมการปองกันพิษสุนัขบา ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

49,550 ดําเนินการแลว  
ใชงบประมาณ  
49,550 บาท 
คงเหลือ 0 บาท    
(ต.ค.64- ก.ย. 6๕) 

สํานักปลัด 
 

30 โครงการอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัส
อาหาร 

30,000 ยังไมไดดําเนินการ 
(ม.ค.- ก.ย. 6๕) 

สํานักปลัด 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

31 โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
พ้ืนท่ี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

10,000 ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
6,000 บาท 

คงเหลือ 4,000 บาท          
(ม.ค.- ก.ย. 6๕) 

กองการศึกษา 

32 โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมศาสนา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

30,000 ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
21,130 บาท 

คงเหลือ 8,870 บาท 
(ก.ค.65) 

กองการศกึษา 

33 โครงการจัดงานวันคริสตมาส 10,000 ยังไมไดดําเนินการ กองการศกึษา 



 15 
 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว
ในเทศบัญญัต ิ

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน หนวย
ดําเนินการ 

34 โครงการสงเสริมประเพณียี่เปง (ลอยกระทง) 10,000 ยังไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

35 โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานตรดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุ 

3๐,๐๐๐ ยังไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

36 โครงการจัดงานประเพณีโลชิงชาของชนเผาอาขา ๑๐,๐๐๐ ยังไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

37 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
(โครงการสืบสานประเพณีนมัสการสรงน้ําพระ
ธาตุดอยตุง) 

๑๐,๐๐๐ ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
๑0,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 
(ก.พ.-มี.ค. 6๕) 

กองการศึกษา 

38 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอน) ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

314,500 ดําเนินการแลว  
ใชงบประมาณ  

289,000 บาท 
คงเหลือ 25,500 บาท 
(ต.ค.64—ก.ย. 6๕) 

กองการศึกษา 

39 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ป)  

113,000 ดําเนินการแลว  
ใชงบประมาณ  
90,400 บาท 

คงเหลือ 22,600 บาท 
(พ.ค.—ก.ย. 6๕) 

กองการศึกษา 

40 โครงการจัดตั้งและสนับสนุนการเรียนรูชุมชน 

**ตลอดท้ังปงบประมาณ** 

44,000 ดําเนินการแลว  
ใชงบประมาณ  
31,090 บาท    

คงเหลือ 12,910 บาท 
(ม.ค.—ก.ย. 6๕) 

กองการศึกษา 

41 

 

โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

**ตลอดท้ังปงบประมาณ** 

๗๕,๐๐๐ ดําเนินการแลว  
ใชงบประมาณ  
4,800 บาท 

คงเหลือ 70,200 บาท 
(ต.ค.64 - ก.ย. 6๕) 

กองการศึกษา 

42 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนย
อินเตอรเน็ตชุมชนตําบลแมไร 

114,000 
 

ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
103,950 บาท 

คงเหลือ 10,050บาท 
(ต.ค.64 - ก.ย. 6๕) 

กองการศึกษา 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว
ในเทศบัญญัต ิ

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน หนวย
ดําเนินการ 

43 โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนตําบล   
แมไรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

100,000 ยังไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

44 โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองแมไรลีค
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

30,000 ยังไมไดดําเนินการ กองการศึกษา 

45 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา เครื่องออก
กําลังกายใหแกหมูบานและศูนยกีฬาประจํา
ตําบล 

70,000 ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ  
40,020บาท 

คงเหลือ 29,980 บาท 
(ม.ค.-มี.ค. 6๕) 

กองการศึกษา 

46 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารกลางวัน) 

951,825 ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ  

810,852 บาท 
คงเหลือ 140,973 บาท 
(ต.ค.64 - ก.ย. 6๕) 

กองการศึกษา 

47 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารเสริม)นม 

1,293,435 ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ  

1,202,725.06 บาท 
คงเหลือ  

90,709.94 บาท 
(ต.ค.64 - ก.ย. 6๕) 

 

48 อุดหนุนสวนราชการ 
๑.อุดหนุนโรงเรยีนบานปากวาว-ดอนชัยเพ่ือเปน
คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรยีนช้ันเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาลและเด็กประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ 

798,000 ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ  

   692,811 บาท 
คงเหลือ 105,189 บาท 
(ต.ค.64 - ก.ย. 6๕) 

กองการศึกษา 

 ๒.อุดหนุนโรงเรยีนบานสันกอง เพ่ือเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรยีนช้ันเด็กเลก็ เด็กอนุบาลและเด็ก 
ประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ 

๑,๒6๐,๐๐๐ ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ

1,211,301 บาท 
คงเหลือ 48,699 บาท 
(ต.ค.64 - ก.ย. 6๕) 

กองการศึกษา 

49 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลตําบลแมไร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

10,000 ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ  
300 บาท 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว
ในเทศบัญญัต ิ

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน หนวย
ดําเนินการ 

คงเหลือ 9,700 บาท 
(ม.ค.-มี.ค. 6๕) 

50 โครงการแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ประจําป
งบประมาณพ.ศ.2565 

๒๐,๐๐๐ ยังไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

51 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผูสูงอายุ ๑๐๐,๐๐๐ ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ  
8,400 บาท 

คงเหลือ 91,600 บาท 
(ต.ค.64-ก.ย. 6๕) 

สํานักปลัด 

52 โครงสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุมเด็กและเยาวชน 9๐,๐๐๐ ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ
30,189 บาท 

คงเหลือ 59,811 บาท 
(ม.ค.-ก.ย. 6๕) 

สํานักปลัด 

53 โครงการสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอแม
จัน(อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แมจัน) 

20,000 ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ
20,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 
(มี.ค. , ส.ค. 6๕) 

สํานักปลัด 

54 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแลสุขภาพผูสูงอาย ุ ๑๐๐,๐๐๐ 
โอนลด 
26,530 
คงเหลือ 

73,470 บาท 

ยังไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

55 โครงการสงเสริมกิจกรรมกลุมผูติดเช้ือ 10,000 ยังไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

56 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 10,000 ยังไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

57 โครงการสงเสริมและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน     
ตําบลแมไร 

๑๐,๐๐๐ ยังไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

58 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิผูดอยโอกาสและผูยากไร ๑๐,๐๐๐ ยังไมไดดําเนินงาน สํานักปลัด 

59 โครงการชวยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบล
แมไร 

50,000 
 
 

ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
12,000  บาท 

สํานักปลัด 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว
ในเทศบัญญัต ิ

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน หนวย
ดําเนินการ 

 
 

 คงเหลือ 38,000 บาท 
(ม.ค.-ก.ย. 6๕) 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบรหิาร  

60 โครงการจดัทําขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  

๑๒๒,๙๐๐ 
โอนลด 
30,000 

ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
37,800  บาท 

คงเหลือ55,100บาท 
(ต.ค.64-ก.ย. 6๕) 

กองคลัง 
 

61 โครงการเสรมิสรางความรูความเขาใจแกประชาชน
เก่ียวกับการชําระภาษีและการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

1๐,๐๐๐ ยังไมไดดําเนินงาน กองคลัง 
 

62 โครงการตามพระราชบัญญัตภิาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
พ.ศ. 2562 ประจําปงบประมาณ 2565 

10,000 ยังไมไดดําเนินงาน กองคลัง 
 

63 โครงการสงเสริมงานรัฐพิธีราชพิธี 
(อุดหนุนอําเภอแมจัน) 

๔๐,๐๐๐ ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
38,746  บาท 

คงเหลือ 1,254 บาท 
(ต.ค.64-ก.ย. 6๕) 

สํานักปลัด 

64 โครงการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ิน 

๕๐,๐๐๐ 
โอนเพ่ิม 
197,250 

โอนลด 
๔๗,2๕๐ 

 

ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
97,362.50บาท 

คงเหลือ 
102,637.50บาท 
(ต.ค.64-ก.ย. 6๕) 

สํานักปลัด 

65 โครงการ/กิจกรรมประชารวมใจสรางสรรคความสามัคคี
เพ่ือปรองดองและสมานฉันทฯสงเสริมและสราง
จิตสํานึกรักประชาธิปไตยแกประชาชนและนักเรียนใน
เขตเทศบาลตําบลแมไร ประจําปงบประมาณ 2565 

๑๐,๐๐๐ ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
7,150  บาท 

คงเหลือ ๒,850 บาท 
(มี.ค.-มิ.ย. 6๕) 

สํานักปลัด 

66 โครงการพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบอินเทอรเน็ต
เทคโนโลยีสารสนเทศและเว็บไซตประจําองคกร 

๕,๐๐๐ ยังไมไดดําเนินงาน สํานักปลัด 

67 โครงการศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลแมไร 7,000 ยังไมไดดําเนินงาน สํานักปลัด 

68 โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายสําหรับประชาชน
และการเขาถึงบริการของรัฐ ประจําปงบประมาณ 

10,000 
โอนลด 

ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 

สํานักปลัด 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว
ในเทศบัญญัต ิ

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน หนวย
ดําเนินการ 

2565 
 

๑๐,๐๐๐ 
โอนเพ่ิม 
10,000 

7,000  บาท 
คงเหลือ 3,000 บาท 
(เม.ย.-มิ.ย. 6๕) 

69 โครงการจดัซื้อหนังสือพิมพ และหนังสือวารสารอ่ืน ๆ 
เพ่ือใหบริการประชาชน 

๕,000 ยังไมไดดําเนินงาน สํานักปลัด 

70 โครงการจดัอบรมใหความรูและอบรมทบทวนสมาชิก 
อปพร. ผูปฏิบัติงานดานการปองกันฯ และกิจกรรมวัน 
อปพร. 

๑๐๐,๐๐๐ ดําเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

สํานักปลัด 

71 โครงการฝกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสตูรทบทวน ๕๐,๐๐๐ 
โอนลด 
48,000 
คงเหลือ 
2,000 

ยังไมไดดําเนินงาน สํานักปลัด 

72 โครงการฝกอบรมและใหความรูแกประชาชน
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัย
ธรรมชาติ 

   

 ๑.โครงการฝกอบรมและทบทวนใหความรูแก
ประชาชนดานการปองกันและระงับอัคคีภัย ไฟ
ปาและหมอกควัน20,000บาท 
๒.โครงการฝกอบรมและทบทวนใหความรูแก
ประชาชนดานการปองกันอุทกภัย แผนดินไหว 
และดินโคลนถลม 20,000บาท 

40,๐๐๐ ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
36,300 บาท 

คงเหลือ 3,700 บาท 
(เม.ย.-มิ.ย. 6๕) 

สํานักปลัด 

73 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานท่ีกลางเพ่ือเปน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ 
(อําเภอแมจัน) 

๒๖๐,๐๐๐ 
โอนลด 

๒๑๘,๙๑๒ 

ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
๑๙,๔๐๐ บาท 

คงเหลือ ๒๑,๖๘๘ บาท 
(ต.ค.64-ก.ย.65) 

 

74 โครงการขับข่ีปลอดภยัสรางวินัยในการจราจร 20,000 ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
12,000 บาท 

คงเหลือ 8,000 บาท 
(ม.ค.-มิ.ย.65) 

สํานักปลัด 

75 โครงการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล 

๕๐,๐๐๐ ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 

สํานักปลัด 



 20 
 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว
ในเทศบัญญัต ิ

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน หนวย
ดําเนินการ 

๔,๐๕๐ บาท 
คงเหลือ 45,950 บาท 
(ต.ค.64-ก.ย.65) 

76 โครงการสงเสริมกระบวนการจัดทําแผนชุมชนสู
การจัดทําจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินแบบบูรณา
การ 

๒๐,๐๐๐ ยังไมไดดําเนินงาน สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 
 

 
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ   

แผนการดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

(เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1) 

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว
ในเทศบัญญัต ิ

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน หนวย
ดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  

1 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบาน นางแดง 
ฮาวชมภ ู

163,000 
 

อยูระหวางการกอสราง 
 (ส.ค.-ก.ย. 6๕) 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บานดงมะตืน ซอยบานเอหนอ – อาตา (ซอย 7) 

472,000 อยูระหวางการกอสราง 
(ส.ค.-ก.ย. 6๕) 

กองชาง 
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        รายงานผลการดําเนินงานโครงการ  ปงบประมาณ 2565 

       (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

แผนงานงบกลาง 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้ง
ไวในเทศบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน หนวย
ดําเนินการ 

1 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลแมไร (สปสช.) 

160,000 ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
160,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 

(ต.ค.64 – มี.ค. 6๕) 

สํานักปลัด 

2 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 

11,621,400บาท 
คงเหลือ 

1,378,600 บาท 
(ต.ค.64 – มี.ค. 6๕) 

สํานักปลัด 

3 เบ้ียยังชีพผูพิการ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 

2,381,800 บาท 
คงเหลือ 

218,200 บาท 
(ต.ค.64 – มี.ค. 6๕) 

สํานักปลัด 

4 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ๓๖๐,๐๐๐ ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 

295,500 บาท 
คงเหลือ 

64,500 บาท   
(ต.ค.64 – มี.ค. 6๕) 

สํานักปลัด 

6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๒๓๙,๔๑๓ ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 

126,803 บาท 
คงเหลือ     

112,610 บาท 
 (ต.ค.64 – มี.ค. 6๕) 

สํานักปลัด 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้ง
ไวในเทศบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน หนวย
ดําเนินการ 

7 คาใชจายในการจัดการจราจร 200 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

8 สํารองจาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
โอนลด 

๕๓๑,๔๗๐ 

ดําเนินการแลว 
ใชงบประมาณ 
92,289 บาท 

คงเหลือ 
376,241 บาท 

(ต.ค.64 – มี.ค. 6๕) 

สํานักปลัด 
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รายงานจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินงานโครงการพัฒนาทองถิ่น 

  ปงบประมาณ 2565 

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้ง
ไวในเทศบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน หนวย
ดําเนินการ 

๑ ครุภณัฑไฟฟาและวิทยุ (คาตดิตั้งเปลี่ยนแปลงซอมแซม
เครื่องขยายเสียงและลําโพง หมูบานดอนชัยหมูท่ี ๘     
ต.แมไร 

๓๐๐,๐๐๐ ดําเนินการแลวใช
งบประมาณ 

๒๙๘,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๒,๐๐0 บาท 

(ม.ค. – ก.ย. 6๕) 

กองชาง 

๒ ครุภณัฑอ่ืน (งานสวนสาธารณะ จดัซื้อเครื่องออกกําลัง
กาย) 

๒๐๑,๐๐๐ ดําเนินการแลวใช
งบประมาณ 

๒๐๑,๐๐๐บาท 
คงเหลือ 0 บาท 
(ม.ค. – ก.ย. 6๕) 

สํานักปลัด 

๓ ครุภณัฑอ่ืน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จดัซื้อ
เตาเผาขยะ) 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

ดําเนินการแลวใช
งบประมาณ 

๔๕0,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 
(ม.ค. – ก.ย. 6๕) 

สํานักปลัด 
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สวนท่ี 4 

การติดตามและประเมินผล 

   

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร แนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน หกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 

    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (10) 

    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  (10) 

    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  (10) 

    3.4 วิสัยทัศน  (5) 

    3.5 กลยุทธ  (5) 

    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  (5) 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  (5) 

    3.8 แผนงาน  (5) 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) (5) 

รวม 100 

 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  
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2. แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ประเด็นการ 

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน  

ท่ีได 

1. ขอมูลสภาพ 

ท่ัวไป และขอมูล 

พ้ืนฐานขององคกร 

ปกครองสวน 

ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้

(1) ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/

ชุมชน/ตําบล ลักษณะภู มิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม 

ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การ

เลือกตั้ง ฯลฯ  

20 

(4) 

 

4 

 (2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ

ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับ 

จํานวนประชากร และ ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

 (3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษาสาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) 2 

 (4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคม

ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 2 

 (5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ

ประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม 

การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 2 

 (6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับ

ถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

 (7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 

คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ 

(2) 2 

 (8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินหรือการ ใชขอมูล จปฐ. 

(2) 2 

 (9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ 

ดําเนินการ ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวม

คิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 

รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหา

สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ หนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) 2 
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ประเด็นการ 

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน  

ท่ีได 

2. การวิเคราะห 

สภาวการณและ 

ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  

(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความ

เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สงัคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

20 

(5) 

 

5 

 (2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ

การบังคับใช ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการ

พัฒนาทองถ่ิน 

(3) 3 

 (3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  

เปนตน 

(3) 3 

 (4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน 

การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา

อาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเปนอยู

ท่ัวไป เปนตน 

(3) 3 

 (5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ  

ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมี

ผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3) 3 

 (6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน 

ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงาน

ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน)       

O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2 

3.ยุทธศาสตร  

3.1 ยุทธศาสตร 

ขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

ประเด็นปญหา การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน 

และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

60 

(10) 

 

10 
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ประเด็นการ 

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน  

ท่ีได 

3.2 ยุทธศาสตร 

ขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นใน  

เขตจงัหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม

ของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา

รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.3 ยุทธศาสตร 

จังหวัด 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 

แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผนดิน นโยบาย/ ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย

รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร ชาติ 20 ป และ 

Thailand 4.0 

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 

สอดคลองกับโอกาสและ ศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ สัมพันธกับโครงการพัฒนา

ทองถ่ิน 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตาม 

อํานาจหนาท่ี ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการ

บรรลุวิสัยทัศน หรือแสดง ใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ

ดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 4 

3.6 เปาประสงค 

ของแตละประเด็น 

กลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ มีความสอดคลองและ

สนับสนุนตอ กลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ี

ชัดเจน 

(5) 4 

3.7 จุดยืนทาง 

ยุทธศาสตร 

(Positioning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือให

บรรลุ วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจาก

ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริงท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 5 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด

จุดมุงหมายใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน ทองถ่ินท่ี

มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง

ดังกลาว 

(5) 5 

3.9 ความเช่ือมโยง ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผล (5) 5 
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ประเด็นการ 

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน  

ท่ีได 

ของยุทธศาสตรใน 

ภาพรวม 

ผลิต/โครงการ จากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขต

จังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 รวมคะแนน 100 97 

 

 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  

แนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 เปนแบบท่ี

กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว

ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน หกสิบวัน นับแต

วันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนาประกอบดวย 60 

  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

  5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 

  5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง งบประมาณไดถูกตอง (5) 

  5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 

  5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 12 

(5) 

  5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 

  5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 

  5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

  5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

  5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

  5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาด วาจะไดรับ (5) 

  5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวม 99 
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดรับเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา 

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  

 

2. แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

1.การสรุปสถานการณ

พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/ 

Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 

Trend ปจจัยและสถานการณการ เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอ 

การพัฒนาอยางนอยตอง ประกอบดวยการวิเคราะห

ศักยภาพดานเศรษฐกิจ,สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม) 

10 9 

2. การประเมินผลการ 

นาแผนพัฒนาทองถิ่น

ไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลใน 

เชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งาน 

ตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไว 

หรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร 

จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถ 

อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficency) ของการ 

พัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี 

ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9 

3. การประเมินผลการ 

นําแผนพัฒนาทองถิ่น

ไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

คือการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ 

กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความ 

ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี 

หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ  

การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 

ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไป 

10 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ 

ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการ 

ปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ 

รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรอืหนวยงาน  

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี  

ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

4. แผนงานและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงานงานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ิน

โดย ใช SWOT Analysis/Demand 

(DemandAnalysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก

การบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ี ติดตอกัน  

2) วเิคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลอง 

กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 10 

5. โครงการพัฒนา  

5.1 ความชัดเจนของ

ช่ือ โครงการ 

ประกอบดวยขอมูลดังนี ้

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ 

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการ 

เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุงไป 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน 

อนาคต 

60 

(5) 

 

5 

5.2 กําหนด

วัตถุประสงค 

สอดคลองกับโครงการ 

5.3 เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

มีความชัดเจน นําไปสู

การตั้งงบประมาณได 

ถูกตอง 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง  

กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ 

โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ

ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปได 

ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจงสภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนใน

อนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง เปาหมายตองชัดเจน

สามารถ ระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มี

ผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และ

ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให ชัดเจนวาโครงการนี้จะทํา

ท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและ จบลงเม่ือไร ใครคือ

กลุมเปาหมายของโครงการ หาก กลุมเปาหมายมีหลาย

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ กลุมเปาหมายหลัก ใครคือ

กลุมเปาหมายรอง 

5.4 โครงการมีความ

สอดคลอง กับแผน

ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสราง 

ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง 

ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและ เทา

เทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ 

ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความ 

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5) 5 

5.5 เปาหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) มีความ

สอดคลองกับแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม แหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) 

ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมาย 

อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ 

ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการ 

พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุด 

พนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนา 

ศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง 

สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทาง 

สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปน 

เมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ 

สังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการ 

แผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 4 

5.6 โครงการมีความ

สอดคลอง กับ 

Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน 

โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value – Based Economy หรือ 

เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมทํานอยไดมาก เชน (1) 

เปลี่ ยนจากการผลิตสินค า โภคภัณฑ ไปสู สินค า เชิ ง 

นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย 

ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนน 

ภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึง 

โครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและ 

พัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเชน ดาน 

เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5.7 โครงการ

สอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึง 

โครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและ 

พัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเชน ดาน 

เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

 โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลา 

ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 

ซ่ึ ง ไม สามารถแยกส วนใดส วนหนึ่ งออกจากกันได 

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาทอง ถ่ินตองเปนโครงการ 

เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได 

กําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5) 5 

5.8 โครงการแกไข

ปญหาความ ยากจน

หรือการเสริมสรางให 

ประเทศชาติม่ันคง ม่ัง

คั่ง ย่ังยืน ภายใตหลัก

ประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี 

ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการ 

ตอยอดและขยายไดเปนโครงการท่ีประชาชนตองการ 

เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความ 

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการ 

พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 5 

5.9 งบประมาณ มี

ความ สอดคลองกับ

เปาหมาย (ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 

ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด 

(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 

ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 

(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณ

การราคา ถูกตองตาม

หลักวิธีการ

งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ 

โครงการ ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคา 

กลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนด 

ราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

 

(5) 5 

5.11 มีการกําหนด มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance (5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

ตัวช้ีวัด (KPI) และ

สอดคลองกับ 

วัตถุประสงคและผลท่ี

คาดวาจะไดรับ 

Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอก 

ประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ 

(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจการกําหนด 

รอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดสิ่ง

ท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตาม 

โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การ 

ไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ 

มากกวาวัตถุประสงค  ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคควร 

คํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงใน

การดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ

ของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยาง 

ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได 

(4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผล 

ตอการบงบอกเวลาได 

(5) 5 

 รวมคะแนน 100 97 

 

4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น  

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยกําหนดรูปแบบท่ีจะใชติดตาม           

และประเมินผล เพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินโครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม 

และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคหรือไม โครงการใดท่ีจะดําเนินการในไตรมาสแรก ไตรมาส ท่ี 

2  ไตรมาสท่ี 3 จนถึงไตรมาสสุดทาย และมีการประเมินผลการดําเนินโครงการดังกลาววามีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลเพียงใด โดยใชเกณฑตัวชี้วัดคุณคาของโครงการ 4 ตัวชี้วัด ไดแก งบประมาณในการ ดําเนินการ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ ผลผลิต และผลลัพธในการดําเนินการ และสรุปผลการดําเนินงานตาม แผนวามี

โครงการใดบางท่ีสามารถนํามาปฏิบัติไดจริง โครงการใดท่ีไมไดทําเพราะสาเหตุอะไร เปนการประเมิน 

ศักยภาพของเทศบาลในการดําเนินการตามแผนท่ีไดวางไว รวมไปถึงการประเมินตามคาเปาหมายท่ีกําหนด ใน

แตละยุทธศาสตร นอกจากนี้ยังใชแบบการประเมินผลแผนพัฒนาโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอ ผลการ

ดําเนินงาน ประกอบดวย  

 

 

1. แบบประเมินผลความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการท่ีสําคัญท่ีคณะกรรมการติดตาม และ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินคัดเลือก  
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2. แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมไรในภาพรวม  

3. แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมไรในแตละ ยุทธศาสตร  

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต  

  4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต  

  1) การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองใหประชาชนมีสวนรวมโดยผานเวที การประชุม

ประชาคมชุมชน ระดับตําบล สัดสวนตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด ซ่ึงมีข้ันตอน การ

ดําเนินงานท่ีซับซอน และดําเนินการคอนขางยากในสภาพสังคมเมือง สงผลใหไมไดรับความรวมมือ จาก

ประชาชนตามเปาหมายท่ีตั้งไว  

  2) สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินจากทุกภาคสวน เพ่ือรวมกันแกไขปญหาตางๆ 

ตลอดจนสรางชองทางใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเขารวมกิจกรรมการพัฒนาอยาง 

กวางขวาง รวมถึงชองทางเครือขายออนไลนสําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมดําเนินกิจกรรมตางๆในการพัฒนา 

ทองถ่ิน  

  4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

  - 

 








































































































