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บทน ำ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้ำที่
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างาน
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ  5 ประการ
คือ  

1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
2)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
3)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน  
5)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยูโ่ดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการปัญหาที่ ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่า
ทีค่วรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  
 

กำรติดตำม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ การควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่ เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการ 
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ติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ปัญหาทีก่ าลังเผชิญอยู่ 
และประสิทธิภาพของวิธีการเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว   ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน
ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
เป็นต้นในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-
effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ   

 

กำรประเมินผล (Evaluation)  คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ 
(On-going Evaluation) หรือ ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการ
ประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

2. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
ผู้บริหารเทศบาลต าบลแม่วาง  ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร 

งานได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
1. การน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
2. จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลแม่วาง สามารถพิจารณาจากการติดตามและ

ประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ 

3.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติ งานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ เห็นจุดส าคัญที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไข ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้
เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ  
เป็นต้น รวมถึง ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕.  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนงานให่มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖.  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗.  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่    
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๘.  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ปผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙.  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมี
ลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อย
กว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย   
 
3. จุดประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

1)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
3)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
4)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
5)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
6)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
7)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
8)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
9)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
4. วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
             การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลแม่วาง  ประกอบด้วย กระบวนการ
ติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้  

            การติดตามแผนพัฒนาสี่ปี  เป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่า
สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงาน ได้แก่  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วาง  ซึ่งประกอบไปด้วย  การ
ติดตามการด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การ
ติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน การประเมินผล
แผนพัฒนาสี่ปีเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง  เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล   ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานของ เทศบาลต าบลแม่วางในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึง
พอใจ  มีดังนี้ 

 4.1  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(1)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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 (2)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  1  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

 (3)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
4.2  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

แม่วางในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 

ต าบลแม่วาง (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 
 

5. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 1   

แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2559  ข้อ 28  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

 
ขั้นตอนที่ 3    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ข้อ 29 (2)   

http://www.dla.go.th/
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  ขั้นตอนที่ 4   
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 
13 (3)    

ขั้นตอนที่ 5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  ข้อ 14 (5)   
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ผงัขั้นตอนการด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติตดามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ตดิตามและ
ประเมนิผล

แผนพฒันาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพฒันา 

ก าหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา 
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แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระยะ  4 ปี ( 2561 – 2564 ) 
เทศบำลต ำบลแม่วำง 

 

 
วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลแม่วำง 

“เทศบำลต ำบลแม่วำง   เป็นเมืองท่ีน่ำอยู่    
            ประชำชนอยู่ดีมีสุข   ภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจ : 
1. การพัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวก รวดเร็ว รอรับการขยายตัวเป็นสังคมเมืองอย่างสมบูรณ์ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
3. บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 
4. ลดช่องว่างทางสังคม  โดยการลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกๆด้าน 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพลดอัตราการว่างงานในชุมชน  น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน 

           ชีวิตประจ าวัน 
9. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
1. การคมนาคมสะดวก  รวดเร็ว 
2. ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
3. ทรัพยกรธรรมชาติที่มีอยู่ได้รับการบ ารุงดูแลรักษาและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
5. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  ปัญหาความยากจนลดลง 
6. ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้าน 
7. การท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 
8. การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน 
9. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
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แบบที่ 1  แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

ค ำชี้แจง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว   
 

ชื่อ  เทศบาลต าบลแม่วาง   อ าเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประเด็นกำรประเมิน มีกำร
ด ำเนินงำน 

ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น  พิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
2.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
3.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  ( SWOT) เพ่ือประเมิน
สถานการณ์พัฒนาท้องถิ่น 

  

4. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

  

5. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

6. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
7. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
8. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
9. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
11. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
12. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
13. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบที่ 2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค ำชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 4 ปี  
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนเมษายน – กันยายน 2561 

*************************************************************** 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ  เทศบาลต าบลแม่วาง 
2.  รายงานผลการด าเนินงานรอบประจ าเดือน ตุลาคม 2561 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 4 ปี 
3.  จ านวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ 

ปีท่ี 1 พ.ศ. 2561 ปีท่ี 2 พ.ศ. 2562 ปีท่ี 3 พ.ศ. 2563 ปีท่ี 4 พ.ศ. 2564 รวม 
จ ำนวน
โครงกำร งบประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร งบประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร งบประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำ

ร 
งบประมำณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

41 25,819,000 89 54,003,000 38 23,250,000 26 52,523,000 194 163,988,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

45 23,337,700 45 23,337,700 45 23,337,700 45 23,337,700 180 93,350,800 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1,335,000 7 1,335,000 7 1,335,000 7 1,335,000 28 5,340,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การสร้างสังคมเข้มแข็งและยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล 

8 660,000 8 660,000 8 660,000 8 660,000 32 2,640,000 
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3.  จ านวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

ยุทธศำสตร์ 
ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 ปีที่ 4 พ.ศ. 2564 รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ความมั่นคง การเมืองการ
ปกครองการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

11 3,825,000 11 3,825,000 11 3,825,000 11 3,825,000 44 15,300,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมด้านสุขภาพ
อนามัยและชีวิตของ
ประชาชน 

27 11,156,000 27 11,156,000 27 11,156,000 27 11,201,000 108 44,669,000 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว 

2 90,000 2 90,000 2 90,000 2 90,000 8 360,000 

8.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความยากจน 

2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 8 600,000 

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 8 320,000 

10.ครุภัณฑ์ 31 4,636,100 53 10,961,733 6 194,300 6 194,300 96 15,986,433 
รวม 176 71,088,800 246 105,598,433 148 64,078,000 136 93,396,000 706 342,554,233 
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4.  รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 (ท่ีได้บรรจุในเทศบัญญัติประจ าปี 2561)  

ยุทธศำสตร์ 

โครงกำร 
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

โครงกำร 
ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

โครงกำร 
ทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร งบประมำณ อยู่ระหว่ำง งบประมำณ 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 โครงการก่อสร้างถนน ซอย 7/2 (ข้าง
บ้านนายสมาน) หมู่ที่ 5  ต.บ้านกาด 

ตัดออก 

 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง 
คสล. ม.3  บ้านสันโป่ง 

ตัดออก 

1. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ า ม.3 
บ้านกิ่วแลป่าเป้า 

  √ 520,000   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่าช้า 
บ้านน้ าต้น ม.6  ต.บ้านกาด 

ตัดออก 

2. โครงการก่อสร้างถนน ซอยข้างบ้าน
นางเสง่ียม ม.5 ต.บ้านกาด 

  √ 105,000   

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสาย
ประดู่ ม.8  บ้านอัมพาราม 

  √ 104,407   

4. โครงการขยายถนน ซอย 4/3 ม.5 ต.
บ้านกาด 

  √ 143,000   

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเลียบล า
เหมืองห้วยผึ้ง ม.3 บ้านกิ่วแลปา่เป้า 

  √ 69,768   

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.             
มีฝาปิด ซอย 3/2 บ้านดอนเปา 

  √ 239,000   

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ล า
เหมืองผาขาว ม.5 บ้านป่าติ้ว 

ตัดออก 

7. โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง 
คสล. ล าเหมืองแพะ ซอย 2/1 บ้าน
อัมพาราม   หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกาด   

  √ 532,000  
 

8. โครงการวางและจัดผังเมืองรวม     √ 30,000 
รวม   1,713,175 1,713,175 - 30,000 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารเรยีน รร.เทศบาลวดัดอนเปา 

150,000 200,000     

2. โครงการสายสมัพันธ์ครอบครัวเปิด
กิจกรรมความรูสู้่โลกกว้าง 

11,200 30,000     

3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดจ าลอง 

250,800 250,800     

4.โครงการห้องสมุดมีชีวิตและส่งเสริม
การรักการอ่าน 

40,200 40,000     

5.โครงการจดังานวันเยาวชน 17,203 20,000     
6.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

19,177 20,000     

7.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 5,860 20,000     
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ยุทธศำสตร์ 

โครงกำร 
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

โครงกำร 
ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

โครงกำร 
ที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร งบประมำณ อยู่ระหว่ำง งบประมำณ 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

8.อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อส านักงานพัฒนาชุมชน 

5,000 5,000     

9.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 88,840 100,000     
10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศริิชัยนิมิตร 

39,600 39,600     

11.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

12,286 20,000     

12.โครงการส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิ่น     √ 5,000 
13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา รร.เทศบาลวัดดอนเปา 
ประกอบไปด้วย 
14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 
15. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสอื
เนตรนาร ี
16. โครงการสายสัมพันธ์วันแห่ง
ครอบครัว (วันพร,วันวิชาการ,วัน
สถาปนา) 
17. โครงการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมไทย 
18. โครงการเปิดโลกทัศนส์ู่โลกกว้าง 
19. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
20. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรยีน
ระบบ ADSL/wifi 
21. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุง 
ห้องสมุดโรงเรียน 
22. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 
23. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน ใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
24. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา 
25. ค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
26. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่าน 

1,399,797 2,173,499     
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ยุทธศำสตร์ 

โครงกำร 
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

โครงกำร 
ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

โครงกำร 
ที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร งบประมำณ อยู่ระหว่ำง งบประมำณ 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

27.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา 

138,600 138,600     

28.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบรหิาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าแดด 

39,600 39,600     

29.โครงการกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวนั
เข้าพรรษา 

21,615 50,000     

30.โครงการกิจกรรมส่งเสริมพุทธ
ศาสนาเนื่องในวันส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 

    √ 15,000 

31.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา 

20,000 20,000     

32.โครงการส่งเสรมิการพัฒนาการเด็ก
และตรวจสุขภาพเด็กและตรวจสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล
วัดดอนเปา 

    √ 10,000 

33.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 148,190 150,000     
34.โครงการจัดงานปอยออกหว่า 
(เหลินสิบเอ็ด) 

    √ 40,000 

35.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม     √ 20,000 
36.โครงการบรรพชาอุปสมบท     √ 20,000 
37.โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง     √ 40,000 
38.อุดหนุนโครงการสส่งเสรมิและ
เทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณ 

35,000 35,000     

39.อุดหนุนโครงการวันท้องถิ่นไทย 10,000 10,000     
40.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด  สพฐ. 

1,547,000 
 

1,532,000 
(โอนเพิ่ม 
15,000) 

    

41.อุดหนุนโครงการอาหารเสรมินม  
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

629,477.28 733,904     

42.อุดหนุนโครงการอาหารเสรมิ(นม)  
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 

156,221.54 233,776     

43.อุดหนุนโครงการอาหารเสรมินม
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนเปา 

28,820.40 40,240     

44.อุดหนุนโครงการอาหารเสรมินม
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชยั
นิมิตร 

8,751.40 11,497     

45.อุดหนุนโครงการอาหารเสรมินม
ส าหรับศูนย.พัฒนาเด็กเล็กวัดจ าลอง 

53,495.40 72,815     

46.อุดหนุนโครงการอาหารเสรมินม
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปา่แดด 

8,751.40 11,497     
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ยุทธศำสตร์ 

โครงกำร 
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

โครงกำร 
ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

โครงกำร 
ที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร งบประมำณ อยู่ระหว่ำง งบประมำณ 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

47.โครงการสัปดาห์ครอบครัวแหง่ชาติ
และวันผูสู้งอาย ุ

71,978 100,000     

รวม 4,957,463.42 6,097,828   - 150,000 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการปลูกหญ้าแฝก     √ 10,000 
2.โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย 55,050 60,000     
3.โครงการเพิม่พื้นท่ีสีเขียว     √ 20,000 

รวม 55,050 60,000   - 30,000 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 200,600 250,000     
2.โครงการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย 15,504.30 20,000     
3.โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนด้านงานทะเบียนราษฏร์ 

3,350 5,000     

4.โครงการจดัท าแผนพัฒนา/ประชุม
ประชาคมเมือง/จัดท าเทศบัญญัต ิ

18,266.10 20,000     

5.โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เทศบาล 

313,749 250,000 
(โอนเพิ่ม 
80,000) 

    

รวม 551,469 625,000     
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง กำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำร และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
1.โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

4,983 15,000     

2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรัฐพิธี หรือราชพิธี
อื่นๆ ฯลฯ 

39,296 120,000     

3.โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมอืงดีวิถี
ประชาธิปไตย 

    √ 20,000 

4.อุดหนุนท้องถิ่นอ าเภอแม่วาง ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

50,000 50,000     

5.การจัดการเลือกตั้งท่ัวไป/เลือกตั้งซ่อม     √ 50,000 
6.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เพื่อป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน/สถาน
ประกอบการ 

    √ 50,000 

รวม 94,279 185,000   - 120,000 
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ยุทธศำสตร์ 

โครงกำร 
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

โครงกำร 
ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

โครงกำร 
ที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร งบประมำณ อยู่ระหว่ำง งบประมำณ 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและชีวิตของประชำชน 
1.อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่
วาง ตามโครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

    √ 10,000 

2.โครงการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ 49,920 50,000     
3.โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย 39,600 43,200     
4.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 216,445 210,000 

(โอนเพิ่ม 
27,327 บาท) 

    

5.โครงการรณรงค์การควบคมุโรคติดต่อ 25,706.60 95,000     
6.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมก าเนดิ 

32,240 50,000     

7.โครงการสุขาภิบาลอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย 

14,479 20,000     

8.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 138,000 138,000     
9.เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,295,700 8,708,400     
10.เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,428,000 2,380,800     
11.เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

210,000 210,000     

รวม 11,450,091 11,905,400   - 10,000 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว 
1.อุดหนุนโครงการจัดขบวนรถงานไม้
ดอกไม้ประดับ 

30,000 30,000     

รวม 30,000 30,000     
8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
1.โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในเขต
เทศบาล(เกษตรกร) 

47,910 50,000     

2.โครงการส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาล 17,855 30,000     
รวม 65,765 80,000     

9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีระบบสำรสนเทศ 
1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
เทศบาล 

134,079.28 150,000     

รวม 134,079.28 150,000     
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ยุทธศำสตร์ 

โครงกำร 
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

โครงกำร 
ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

โครงกำร 
ที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร งบประมำณ อยู่ระหว่ำง งบประมำณ 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ครุภัณฑ์ 
1.จัดซื้อตู้เอกสารแบบ 40 ช่อง 3,600 3,600     
2.จัดซื้อเครื่องดดูฝุ่น 14,000 14,000     
3.รถนั่งส่วนกลาง บรรทุกดีเซล 1  คัน     √ 787,000 
4.จัดซื้อระบบไมคห์้องประชุมชั้น 2     √ 12,400 
5.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 3,600 5,000     
6.จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 1 ตัว 900 900     
7.จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน 3,200 3,200     
8.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอรม์     √ 4,300 
9.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรบังาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 

22,000 22,000     

10.เครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุค ส าหรับ
งานประมวลผล 

21,000 21,000     

11.ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 13,500 14,000     
12.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ     √ 105,000 
13.จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 50,000 50,000     
14.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร ์
หรือ LED ขาวด า จ านวน 2 เครื่อง 

18,000 18,000     

15.จัดซื้อโต๊ะท างาน 4,200 4,200     
รวม 154,000 155,900   - 908,700 
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ตำรำงท่ี 5   สรุปโครงการที่ได้ด าเนินการตั้งรายการใหม่งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561   
                รอบเดือนตุลำคม  พ.ศ.2561 (ระหว่ำงเดือนเมษำยน 2561 – กันยำยน 2561) 

ยุทธศำสตร์ 

โครงกำร 
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

โครงกำร 
ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

โครงกำร 
ที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร งบประมำณ อยู่ระหว่ำง งบประมำณ 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑. โครงการก่อสรา้งถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7/2 (ซอยข้างบ้านนายสมาน) หมู่ที่ 5  
บ้านกาด ต าบลบ้านกาด  

  √ 258,000   

๒. โครงการก่อสรา้งพนังป้องกันตลิ่ง คสล. ล า
เหมืองเป็ด (หลังวัดสันโป่ง)  หมู่ที ่3 
 ต าบลดอนเปา  

  √ 1,046,000   

3. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรตีเสริมเหล็ก 
ซอยป่าช้า บ้านน้ าต้น หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านกาด  

  √ 1,080,000   

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ล าเหมืองผาขาว บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 5 
ต าบลดอนเปา  

  √ 580,000   

6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (OVERLAY) 
ซอยหน้าวัดอัมพาราม บ้านอัมพาราม หมู่ที่ 8  
ต าบลบ้านกาด  

166,000 166,000     

7. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรตีเสริมเหล็ก 
จากหน้าบ้านนายประพันธ์ พรหมเสน–ล าน้ า
วาง หมู่ที่ 6 บ้านน้ าต้น ต าบล บ้านกาด   

  √ 334,000   

8. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรตีเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย 12 บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3   
ต าบลดอนเปา  

  √ 321,000   

9.  โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คอนกรีต
เสรมิเหล็ก พร้อมฝาปิด  หน้าบ้านนางนวล ตั๋น
โน บ้านมะกายยอน  ซอย 3 หมู่ที่ 4   
ต าบลบ้านกาด  

  √ 145,000   

10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิด บ้านป่าติ้ว ซอย 4 หมู่ที่ 5 ต.ดอนเปา  
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  

  √ 421,000   

11.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 
4/13 บ้านดอนเปา หมูที่ 4 ต.ดอนเปา  
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  

498,000 498,000     

รวม 664,000 664,000 - 4,185,000   
๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและชีวิตของประชำชน 
1.โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข ม.3 บ้านสันโป่ง  

20,000 20,000  
  

 

2.โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข ม.4 บ้านดอนเปา  

20,000 20,000  
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ยุทธศำสตร์ 

โครงกำร 
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

โครงกำร 
ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

โครงกำร 
ที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร งบประมำณ อยู่ระหว่ำง งบประมำณ ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

3.โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  ม.5 บ้านป่าติ้ว  

20,000 20,000  
   

4.โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข ม.3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า   

20,000 20,000  
   

5.โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข ม.5 บ้าน,มะกายยอย  

20,000 20,000  
   

6.โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข ม.5 บ้านกาด  

20,000 20,000  
   

7.โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  ม.6 บ้านน้ าต้น  

20,000 20,000  
   

8.โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข ม.8 บ้านอัมพาราม   

20,000 20,000  
   

9.โครงการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
เทศบาลต าบลแม่วาง  

3,960 45,000  
   

รวม 163,960 205,000     

ครุภัณฑ์ 
1.จัดซื้อโตะ๊ส านักงาน พร้อมกระจก  
จ านวน  4  ตัว และ จัดเก้าอี้แบบมีที่พักแขน 
และปรับระดับความสูงของท่ีน่ังได้ จ านวน 4 ตัว 

22,000 22,000     

2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรอื ชนิด LED 
ขาวด า จ านวน 4 เครื่อง 

10,400 13,200     

3.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบังาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว จ านวน 3 เครื่อง   

48,000 48,000     

4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือLED สี 
จ านวน 2 เครื่อง  

19,800 24,000     

5.จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED   ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1   

7,900 7,900     

6.เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดขยะ  8,000 8,000     

7.จัดซื้อตู้เชื่อม  4,840 5,500     

8.จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1  

7,900 7,900  
   

9.จัดซื้อคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 เครื่องๆละ  
22,000.-บาท  (เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบ 1  

44,000 44,000  
   

10.คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบ 2 30,000 30,000     
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ยุทธศำสตร์ 

โครงกำร 
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

โครงกำร 
ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

โครงกำร 
ที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร งบประมำณ อยู่ระหว่ำง งบประมำณ ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

11.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก  40 ช่อง 3,600 3,600     

12.เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (27 หน้า/
นาที) 

15,800 15,800  
   

13.จัดซื้อคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล  

21,000 21,000  
   

14.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือ LED ขาวด า  

9,000 9,000  
   

15.ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จ านวน 2 ตู้  11,000 11,000     

16.จัดซื้อเก้าอ้ีแบบมีท่ีพักแขนและปรับระดับ
ความสูงของที่น่ังได้ จ านวน 2 ตัว 

4,000 4,000  
   

17.โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ความยาวไม่
น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อย
กว่า 60 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 75 
เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว 

4,200 4,200  

   

18.โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ความยาวไม่
น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อย
กว่า 70 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 75 
เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว 

5,500 5,500  

   

19.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล 
แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 22,000  
   

20.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
ตั้งพ้ืนหรือแขวนขนาด 24,000 บีทียู 

97,200 97,200  
   

21.จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิดส าหรบัศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด จ านวน 1 ตู ้   

5,500 5,500  
   

22.จัดซื้อพัดลมติดพนังขนาด 16 นิ้ว จ านวน 
12 ตัว 

13,200 13,200  
   

23.จัดซื้อพัดลมเพดานขนาดความกว้างไม่น้อย
กว่า 16 นิ้ว จ านวน 8 ตัว 

11,200 11,200  
   

รวม 434,040 441,700     
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สรุปโครงกำรที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี 2561-2564 และน ำไปสู่กำรปฏบัติ (สปสช) 

 
ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณที่ตั้งไว ้ จ านวนท่ีเบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 โครงการความรู้คูสุ่ขภาพ  ต.บ้านกาด   
อ.แม่วาง  ประจ าปี  2561  กองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลแม่วาง 

รพ.แม่วาง 22,750 22,750 งบกลาง
ของ

งบประมาณ
รายจ่ายปี 

61 
2 โครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้าน

กาด  อ.แม่วาง  ประจ าปี  2561  กองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลแม่วาง 

“ 14,100 14,100 

3 การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 

“ 8,560 8,560 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมอ
พื้นบ้านสานต่อภมูิปัญญาท้องถิ่น 

“ 8,000 ไม่ได้ด าเนินงาน 

5 เด็กแม่วางรุ่นใหม่ ยิ้มสดใส ฟันแข็งแรง “ 18,090 18,090  
6 โครงการคนไทยรู้ทันภัยโรคหัวใจและโรค

หลอดเลือดสมองปี  2561 
“ 14,200 14,200  

7 โครงการป้องกันควบคุมโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีอายุ 
30-70 ป ี

รพสต.บา้นดอนเปา 16,500 16,500  

8 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง
โรคไม่ตดิต่อเรื้อรังอย่างเหมาะสม ปี 2561 

“ 13,500 13,500  

9 โครงการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
อายุ 0-3 ปี ประจ าปี 2561 

“ 14,300 14,300  

10 โครงการอาสาสมัครวัยใส ใส่ใจผูส้งูอายุ 
(อผส.น้อย) 

สภาเด็กและเยาวชน 
ทต.แม่วาง 

7,600 7,600  

11 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจคัดแยกขยะ “ 17,600 17,600  
12 โครงการการเรยีนรู้หลักการปฐมพยาบาล

เบื้องต้น 
“ 17,600 17,600  

13 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย(เต้น
บาสโลบ) 

ชมรม To be 
number one   

สภาเด็กและเยาวชน 

14,700 14,700  

14 โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ า “ว่าย
น้ าเพื่อชีวิต ปี 2” 

กองการศึกษา ทต.แม่
วาง (โรงเรียนเทศบาล

วัดดอนเปา) 

20,000 20,000  

15 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันยา
เสพติดในเด็กนักเรียน 

ชมรมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลแม่วาง 

13,000 13,000  

16 โครงการชุมชนปลอดภัย ห่างไกลวัณโรค
(เขตเทศบาลต าบลแม่วาง) 

นายมนู ค าตั๋นประธาน
เครือข่ายวณัโรคต าบล

บ้านกาด 

15,000 15,000  

17 โครงการครัวเรือนร่วมใจป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

อสม.ต าบลบ้านกาด 40,000 40,000  

18 
 

โครงการวัดความดันโลหติกลุม่เสีย่ง ดูแล
สุขภาพหัวใจ ป้องกันภัยเงียบ 

“ 10,000 ไม่ได้ด าเนินงาน  
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สรุปโครงกำรที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี 2561-2564 และน ำไปสู่กำรปฏบัติ (สปสช) 
 

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณที่ตั้งไว ้ จ านวนท่ีเบิกจ่าย หมายเหตุ 

19 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

“ 14,500 ไม่ได้ด าเนินงาน  

20 โครงการครอบครัวใส่ใจมหันตภัยโรค
ไข้เลือดออก 

อสม.ต าบลดอนเปา 30,000 30,000 งบกลาง
ของ

งบประมาณ
รายจ่ายปี 

61 

21 โครงการอบรมสุขภาพและโภชนาการเด็ก
ปฐมวัย 

กองการศึกษาเทศบาล
ต าบลแม่วาง 

20,000 20,000 

22 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุข้อเข่า
เสื่อมด้วยวิธีแพทย์แผนไทย ประจ าปี 
2561 

ผู้สูงอายุต าบล 
ดอนเปา 

(นายบุญเลื่อน เต๋จา) 

13,900 13,900  

23 โครงการธรรมะในใจ เพื่อวัยผู้สูงอายุ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 

“ 19,200 19,200  

24 โครงการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาวเขต
เทศบาลต าบลแม่วาง 

อสม.ต าบลดอนเปา 
 

6,900 6,900  

25 โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการ
ดูแลผูม้ีภาวะข้อเข่าเสื่อม การฟื้นฟูสภาพผู้
ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว และผู้ที่มี
ภาวะสมองเสื่อมต าบลบา้นกาด ประจ าปี 
๒๕๖๑  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลแม่วาง 

นายอินต่วน เมืองด ี
ประธาคณะกรรมการ

ศูนย์ปั๋นสุขฮ่วมใจ๋ต าบล
บ้านกาด 

 

10,000 10,000  

26 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2561 

คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนหลักประกัน

สุขภาพฯ 

10,450 10,450  

27 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรค
ระบาดหรือภัยพิบตัิในพ้ืนท่ีปีงบประมาณ 
2561 
 

อสม.ในเขตเทศบาล 30,000 ไม่ได้ด าเนินงาน  

รวม 440,450 377,950  
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6.  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2561 

ยุทธศำสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงำนอื่น รวม 

จ ำนวนเงิน 
ร้อยละ 

จ ำนวนเงิน 
ร้อยละ 

จ ำนวน
เงิน 

ร้อยละ 
จ ำนวนเงิน 

ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

5,643,175 22.49 919,000 3.66   6,562,175 26.15 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

4,957,463.42 

 
19.76     4,957,463.42 

 
19.76 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

55,050 

 
0.22     55,050 

 
0.22 

4.ยุทธศาสตร์การพัม
นาด้านการสร้างสังคม
เข้มแข็งและยดึมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล 

551,469 

 
2.20     551,469 

 
2.20 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความมั่นคง 
การเมืองการปกครอง
การบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

94,279 

 
0.38     94,279 

 
0.38 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
อนามัยและชีวิตของ
ประชาชน 

11,614,051 46.28   440,450 1.76 12,054,501 48.04 

7.ยุทธศาสตรด์้านการ
ท่องเที่ยว 

30,000 

 
0.12     30,000 

 
0.12 

8.ยุทธศาสตรด์้าน
เศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

65,765 

 
0.26     65,765 

 
0.26 

9.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

134,079.28 

 
0.53     134,079.28 

 
0.53 

10.ครุภัณฑ ์ 588,000 2.34     588,000 2.34 
รวม 23,733,332 94.58 919,000 3.66 440,450 1.76 25,092,782 100 
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ส่วนที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2561 

โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ได้รับ 

งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  - - 138,000 138,000 
โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - - 8,708,400 8,295,700 
โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ  - - 2,380,800 2,428,000 
อุดหนุนอาหารกลางวนั สพฐ 

 - - 1,532,000 
1,547,000 

(โอนเพิ่ม 15,000 บาท) 
อาหารเสริมนม  - - 1,103,729 917,818.42 

รวม    13,862,929 13,326,518.42 
 

 
 
ส่วนที่  4 ปัญหำ และอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 

1. ด้านงบประมาณซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด 
2. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. ด้านสภาพพ้ืนที่  ที่ความจ ากัดทางด้านภูมิประเทศ 
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แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 

 

ค ำชี้แจง  :  แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ  เทศบาลต าบลแม่วาง 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 30  กันยายน   2561 

 

ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์  และโครงกำรในปี 2561 
3.       ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ระบุในเทศบัญญัติ 

 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ระบุในเทศบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 41 23 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

45 47 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 3 

4.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างสังคมเขม้แข็งและ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

8 5 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง การเมืองการ
ปกครองการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

11 6 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริมด้านสุขภาพ
อนามัยและชีวิตของประชาชน 

27 20 

7.ยุทธศาสตรด์้านการท่องเที่ยว 2 1 
8.ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 2 2 
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 1 
10.ครุภัณฑ ์ 31 38 
 176 146 

  
    =   146  ×  100 

                                                                    176 
 
                                                         =    82.96 % 
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แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
4.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ   

ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร  
 

คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวน
โครงกำรในเทศ

บัญญัติ 

จ ำนวน
โครงกำร 
(งบอ่ืน) 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

41 23 2 60.98 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

45 47 - 104.44 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 3 - 42.86 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้าง
สังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลัก 
ธรรมาภิบาล 

8 5 - 62.50 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคง 
การเมือง การปกครอง การบริหาร
จัดการ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

11 6 - 54.55 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน 

27 20 27 174.07 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

2 1 - 50.00 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการแก้ไขปัญหาความยากจน 

2 2 - 100.00 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 1 - 50.00 

10 ครุภัณฑ์ 31 38 - 122.58 
รวมทั้งหมด 176 146 29 99.43 
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5. ผลสรุปโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในเทศบัญญัติ 

 

26

ยุทธศำสตร์ จ ำนวน
โครงกำรที่ได้
งบประมำณ 

โครงกำร 
ที่แล้วเสร็จ 

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

โครงกำร 
ที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่ 
มีกำรยกเลิก 

ตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 23 - - 7 4.81 1 0.68 4 2.76 11 6.30 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

47 40 27.59 - - 7 4.81 - - - - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 1 0.68 - - 2 1.38 - - - - 

4.ยุทธศาสตร์การพัมนาด้านการสร้างสังคม
เข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

5 5 3.45 - - - - - - - - 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง 
การเมืองการปกครองการบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

6 3 2.07 - - 3 2.07 - - - - 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน 

20 10 6.90 - - 1 0.68 - - 9 6.20 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 1 1 0.68 - - - - - - - - 
8.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

2 2 1.38 - - - - - - - - 

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 1 0.68 - - - - - - - - 

10.ครุภัณฑ์ 38 11 7.58 - - 4 2.76 - - 23 16.55 
รวม 146 74 51.00 7 4.81 18 12.38 4 2.76 43 29.05 
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5. ผลสรุปโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในเทศบัญญัติ (ต่อ) 
    จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติและมีการด าเนินการ   

=   (146-18-4)*100 
          146 

       =   84.93 % 
 

6. ผลสรุปโครงกำรที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 
จ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ใน 

เทศบัญญัติและ 
มีกำรด ำเนินกำร/อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

41 18 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

45 40 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 1 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้าง
สังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิ
บาล 

8 5 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง 
การเมืองการปกครองการบรหิารจดัการ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

11 3 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริม
ด้านสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน 

27 19 

7.ยุทธศาสตรด์้านการท่องเที่ยว 2 1 
8.ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

2 2 

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 1 

10.ครุภัณฑ ์ 31 34 
รวม 176 124 

 
              จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำร       =   124  × 100 

                             176 
  
                                  =   70.46 % 
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1.กำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เทศบาลต าบลแม่วางได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของ    

ประชาชนต่อผลการด าเนินงานเทศบาลจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 116 คน 
แบบที่  3/2  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 
                (คิดเป็นร้อยละ) 
ส่วนที่ 1      ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม   
 

รำยกำร ควำมถี่ ร้อยละ 
๑.เพศ  
         1) ชาย 
         2) หญิง                                                      

 
69 
47 

 
59.48 
40.52 

รวม 116 100.00 
๒.อำยุ 
            1) ต่ ากว่า  20  ป ี
            2) 21 – 30  ป ี
            3) 31 - 40  ปี 
            4) 41 - 50 ปี 
            5) 51 - 60 ปี 
            6) มากกว่า  60  ปี 

 
4 
13 
15 
40 
24 
20 

 
3.45 
11.21 
12.93 
34.48 
20.69 
17.24 

รวม 116 100.00 
๓.ระดับกำรศึกษำ 
            1) ประถมศึกษา 
            2) มัธยมศึกษา 
            3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
            4) ปริญญาตรี 
            5) ปริญญาโท 
            6) อ่ืน................. 

 
57 
36 
9 
12 
2 
0 

 
49.14 
31.03 
7.76 
10.34 
1.72 
0.00 

รวม 116 100.00 
๔.อำชีพ 
              1) รับราชการ 
              2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
              3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
              4) รับจ้าง 
              5) นักเรียน/นักศึกษา.. 
              6) เกษตรกร 
              7) อ่ืนๆ  ได้แก่.......(ผู้สูงอายุ) 

 
4 
4 
10 
33 
5 
56 
4 

 
3.45 
3.45 
8.62 
28.45 
4.31 
48.28 
3.45 

รวม 116 100.00 
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จากแบบที่ 3/2 ส่วนที่ 1 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.48  เพศหญิง จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 40.52  มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน   4  คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.45 ช่วงอายุตั้งแต่ 21-30 ปี  จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.21 ช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 15 คน   
คิดเป็นร้อยละ 12.93  ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48 ช่วงอายุ 51-60 ปี  จ านวน 24  คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.69 อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป  จ านวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.24 

ซึ่งมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาจ านวน  57 คนคิดเป็นร้อยละ 49.14 ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน  36 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.76 ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน  12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 ระดับปริญญาโท  จ านวน  2 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.72 

และมีอาชีพรับราชการจ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน   4 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  10 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.62 รับจ้าง จ านวน  33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.45 นักเรียน/นักศึกษา  5 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.31 และ เกษตรกรจ านวน   56 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.28 ไม่ประกอบอาชีพ(ผู้สูงอายุ) จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 

 
2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม  

ได้ใช้หน่วยวัดมีค่าเป็นร้อยละ โดยใช้สูตรการค านวณ คือ 
ก. ร้อยละในแต่ละระดับความพึงพอใจของแต่ละข้อประเด็น 

   = จ านวนผู้ตอบ หารด้วย จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ข. ร้อยละภาพรวมในแต่ละระดับความพึงพอใจ 

= ผลรวมของร้อยละในแต่ละระดับความพึงพอใจ หารด้วย  
      จ านวนข้อประเด็น 

 และใช้สัดส่วนความพอใจของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์การพิจารณาผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ก. กลุ่มตัวอย่างที่พอใจและพอใจมาก มีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่า การด าเนินงานสามารถ

บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ข. กลุ่มตัวอย่างที่พอใจและพอใจมาก มีน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่า การด าเนินงานไม่สามารถ

บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาพรวม) 

ส่วนที่ 2   ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       

             
ประเด็น จ านวน พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 

            ประชาชน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 116 56 48.28 58 50.00 2 1.72 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 116 43 37.07 67 57.76 6 5.17 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 116 32 27.59 73 62.93 11 9.48 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 116 37 31.90 70 60.34 9 7.76 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 41 35.34 70 60.34 5 4.31 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 116 52 44.83 56 48.28 8 6.90 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 116 49 42.24 60 51.72 7 6.03 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 46 39.66 59 50.86 11 9.48 

ภาพรวม 928 356 38.36 513 55.28 59 6.36 
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จากแบบที่ 3/2 ส่วนที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมใน

ระดับพอใจมาก มีค่าเป็นร้อยละ 38.36 ระดับพอใจ มีค่าเป็นร้อยละ 55.28 ระดับพอใจน้อย มีค่าเป็นร้อย
ละ  6.36 ซึ่งสัดส่วนของประชำชนที่พอใจและพอใจมำก มีค่ำรวมกันเป็นร้อยละ 93.64  แสดงให้เห็น
ว่ำในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลแม่วำงในภำพรวมได้บรรลุผล
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 
3. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์  

ได้ใช้หน่วยวัดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย โดยใช้สูตรการค านวณ คือ 
ก. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของแต่ละข้อประเด็น 

   = ผลรวมของค่าคะแนนความพึงพอใจของแต่ละคน หำรด้วย 
       จ านวนคนทั้งหมด 

ข. คา่คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม 
= ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย หำรด้วย จ านวนข้อประเด็น 

 และใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเป็นเกณฑ์การพิจารณาผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ก. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0  แสดงว่า ผลการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ 
ข. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 5  แสดงว่า ผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จใน

ระดับปานกลาง 
ค. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10  แสดงว่า ผลการด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จมากที่สุด 
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แบบ3/3  กำรประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
             (แยกตำมยุทธศำสตร์) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

   
         ประเด็น จ านวน 

ประชาชน 
ความพึงพอใจ 

            
ค่าคะแนน ค่าคะแนน

เฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 116 803 6.92 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 116 786 6.78 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 116 807 6.96 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 116 797 6.87 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 801 6.91 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 116 842 7.26 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

116 818 7.05 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 834 7.19 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

 116 839 7.23 

ภาพรวม 804 6.93  

 
 
 

จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อ
ผลการด าเนินงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 6.93  แสดงว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลแม่วำงใน
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนประสบควำมส ำเร็จอยู่ในระดับปำนกลำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
  

         ประเด็น จ านวน 
ประชาชน 

ความพึงพอใจ 

            
ค่าคะแนน ค่าคะแนน

เฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 116 820 7.07 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 116 812 7.00 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 116 802 6.91 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 116 800 6.90 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 814 7.02 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 116 848 7.31 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

116 835 7.20 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 854 7.36 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

 

116 845 7.28 

ภาพรวม 820 7.07 

 
 
 

จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจของต่อผลการด าเนินงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม   7.07 แสดงว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำล
ต ำบลแม่วำงในยุทธศำสตร์ที่ ๒ ด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรมประสบควำมส ำเร็จอยู่ในระดับปำนกลำง 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓   กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

         ประเด็น จ านวน ความพึงพอใจ 

            
ประชาชน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

เฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 116 785 6.77 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 116 773 6.66 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 116 792 6.83 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 116 793 6.84 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 805 6.94 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 116 827 7.13 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

116 824 7.10 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 835 7.20 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  

116 836 7.21 

ภาพรวม 808 6.97 

 
 

จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อผลการด าเนินงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  6.97 แสดงว่ำ ผลกำร
ด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลแม่วำงในยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ประสบควำมส ำเร็จอยู่ในระดับปำนกลำง 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๔  กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 

         ประเด็น จ านวน ความพึงพอใจ 

            
ประชาชน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

เฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 116 783 6.75 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 116 784 6.76 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 116 813 7.01 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 116 785 6.77 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 795 6.85 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 116 842 7.26 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

116 813 7.01 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 836 7.21 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

 

 838 7.22 

ภาพรวม 813 7.01 

 
 

จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสร้างสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมา 
ภิบาล  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อผลการด าเนินงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 7.01 แสดงว่ำ ผล
กำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลแม่วำงในยุทธศำสตร์ที่ ๔ ด้ำนกำรสร้ำงสังคมเข้มแข็งและยึดม่ันใน
หลักธรรมำภิบำล  ประสบควำมส ำเร็จอยู่ในระดับปำนกลำง 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๕   กำรพัฒนำด้ำนควำมม่ันคงทำงกำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำร กำรมีส่วนร่วมทำง 
                       กำรเมือง  

         ประเด็น จ านวน ความพึงพอใจ 

            
ประชาชน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

เฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 116 780 6.72 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 116 781 6.73 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 116 806 6.95 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 116 794 6.84 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 804 6.93 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 116 837 7.22 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

116 818 7.05 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 824 7.10 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

 

116 828 7.14 

ภาพรวม 803 6.92 

 
 

จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความมั่นคงทางการเมือง การปกครอง การ
บริหารจัดการ การมีส่วนร่วมทางการเมือง   พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อผลการด าเนินงาน มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  6.92 แสดงว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลแม่วำงในยุทธศำสตร์ที่ ๕ ด้ำน
ควำมม่ันคงทำงกำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำร กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง   ประสบ
ควำมส ำเร็จอยู่ในระดับปำนกลำง 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๖  กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและชีวิตของประชำชน  

         ประเด็น จ านวน ความพึงพอใจ 

            
ประชาชน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

เฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 116 832 7.17 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 116 823 7.09 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 116 851 7.34 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 116 822 7.09 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 831 7.16 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 116 871 7.51 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

116 856 7.38 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 870 7.50 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

 

 867 7.47 

ภาพรวม 836 7.21 

 
 
 

จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน   
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อผลการด าเนินงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  7.21 แสดงว่ำ ผลกำร
ด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลแม่วำงในยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและชีวิตของ
ประชำชน   ประสบควำมส ำเร็จอยู่ในระดับปำนกลำง 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๗  กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  

         ประเด็น จ านวน ความพึงพอใจ 

            
ประชาชน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

เฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 116 747 6.44 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 116 749 6.46 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 116 760 6.55 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 116 755 6.51 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 766 6.60 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 116 795 6.85 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

116 785 6.77 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 789 6.80 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

 

116 798 6.88 

ภาพรวม 766 6.60 

 
 
 

จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว   พบว่า ประชาชน มีความ
พึงพอใจของต่อผลการด าเนินงาน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 6.60 แสดงว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำล
ต ำบลแม่วำงในยุทธศำสตร์ที่ 7  ด้ำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว    ประสบควำมส ำเร็จอยู่ในระดับปำนกลำง 
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ยุทธศำสตร์ที๘่  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

         ประเด็น จ านวน ความพึงพอใจ 

            
ประชาชน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

เฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 116 788 6.79 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 116 790 6.81 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 116 792 6.83 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 116 793 6.84 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 791 6.82 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 116 830 7.16 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

116 813 7.01 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 811 6.99 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

 

116 828 7.14 

ภาพรวม 796 6.86 

 
 
 

จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน   
พบว่า ประชาชน มีความพึงพอใจของต่อผลการด าเนินงาน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 6.86 แสดงว่ำ ผลกำร
ด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลแม่วำงในยุทธศำสตร์ที่ 8  ด้ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน ประสบควำมส ำเร็จอยู่ในระดับปำนกลำง 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๙  กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
    

         ประเด็น จ านวน ความพึงพอใจ 

            
ประชาชน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

เฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 116 695 5.99 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 116 699 6.03 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 116 698 6.02 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 116 716 6.17 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 719 6.20 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 116 735 6.34 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

116 747 6.44 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 116 732 6.31 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

 

116 763 6.58 

ภาพรวม 724 6.24 

 
 
 
จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   พบว่า ประชาชน มีความ

พึงพอใจของต่อผลการด าเนินงาน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 6.24 แสดงว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบล 
แม่วำงในยุทธศำสตร์ที่ 9  ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ    ประสบควำมส ำเร็จอยู่ในระดับปำนกลำง 
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สรุปผลกำรติดตำมของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ ประจ ำปี 2561  และข้อเสนอแนะ 
 
 กำรประเมินเชิงปริมำณ 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาต าบลในปีที่ผ่าน
มาได้จัดท าแผนงานโครงการ และกิจกรรมไว้จ านวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน  โดยได้จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
ท าให้ในเชิงปริมาณการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถด าเนินการได้ร้อยละ............70.46................ 

 
 กำรประเมินเชิงคุณภำพ 

การประเมินความพึงพอใจ ตามยุทธศาสตร์  สามารถสรุปได้ดัง นี้ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน  ได้ 7.21 คะแนน จากคะแนนเต็ม  10  
2.ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ได้ 6.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10  
3. ความพึงพอใจระดับรวม (สัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก)   ค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ  

93.64  (เกินร้อยละ 50 ) แสดงให้เห็นว่าในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วางใน
ภาพรวมได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
๑.   งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของ

ประชาชน  โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องด าเนินการพัฒนาอีกมาก 
๒.   ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  และไม่ให้ความส าคัญกับการท าแผนพัฒนา   ท าให้การ

ปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด 
 
 

 
 
 
 

****************************************************** 
 

 




