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ค าน า 

 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่วาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอผู้บริหารของเทศบาลต าบลแม่วาง สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลแม่วาง ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ แก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม
แนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของเทศบาลต าบลแม่วาง  
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบล  
แม่วาง สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่วาง หวังว่า รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่วาง ประจ าปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลแม่วาง  และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
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 จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการคือ  

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  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

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

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ การควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่ เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการ
ติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน  
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ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว   ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้นในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ   

 

การประเมินผล (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. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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 

5.  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนงานให่มีความกระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

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

7.  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและทราบผลของการด าเนินโครงการว่า
บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่    

8.  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ปผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       
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9.  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมี
ลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อย
กว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย   

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

4. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
     การติดตามแผนพัฒนาสี่ปี  เป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถ

เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยน
วิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน ได้แก่  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วาง  ซึ่งประกอบไปด้วย  การติดตาม
การด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตาม
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 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  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 (2)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  1  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

http://www.dla.go.th/
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4.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้

มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

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

แม่วางในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 

ต าบลแม่วาง (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 

5. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 1   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท 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 าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

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

  ขั้นตอนที่ 4   
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 
13 (3)  
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  ขั้นตอนที่ 5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

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

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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ส่วนที ่2 

 
าวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

เทศบาลต าบลแม่วาง 
 

2.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่วาง 
“เทศบาลต าบลแม่วาง   เป็นเมืองที่น่าอยู่    

            ประชาชนอยู่ดีมีสุข   ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2.2 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 

 

2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. การคมนาคมสะดวก  รวดเร็ว 
2. ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
3. ทรัพยกรธรรมชาติที่มีอยู่ได้รับการบ ารุงดูแลรักษาและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
5. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  ปัญหาความยากจนลดลง 
6. ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้าน 
7. การท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 
8. การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน 
9. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 
1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 
1.3 การพัฒนาระบบจราจร 
1.4 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
1.5 การวางและจัดท าผังเมือง 

2. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  

2.1 การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 
2.2 การพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
2.3 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.4 การส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของเทศบาล 
2.5 การส่งเสริมศาสนา วฒันธรรมและประเพณีอันดีงามของทอ้งถ่ิน 

3. การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1การบ าบัดและก าจัดขยะ 
3.2 การบ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาดา้นการสร้างสงัคม
เข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล 

4.1 การพัฒนาบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถ่ินให้โปร่งใสตรวจสอบได้ 
4.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชนประชาคม
ในทุกด้าน 

5. การพัฒนาดา้นความมั่นคง 
การเมือง การปกครอง การบริหาร
จัดการ และ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

5.1การพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
5.2 การสนับสนนุกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดหาตรวจสอบ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
5.3 การพัฒนาบุคลากรและการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.4 การพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่ เคร่ืองมือ เครื่องใช้ในการบริหารงานและ
การท างานของเทศบาล 
5.5 การส่งเสริมและสนบัสนนุการปกครองในระบบประชาธปิไตยและการจัดการ
กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ  
5.6 การส่งเสริมและสนบัสนนุให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

6. การพัฒนาดา้นการส่งเสริมสขุภาพ
อนามัยและชีวิตของประชาชน 
 

6.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
6.2 การจัดกิจกรรมด้านการควบคุม/ป้องกันโรคพร้อมทั้งการเฝ้าระวัง 
6.3 การจัดกิจกรรมด้านสุขาภิบาลมีการปรบัปรุงดา้นสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ 
6.4 การพัฒนาฟื้นฟูสภาพให้กบัผู้ได้รบัผลกระทบต่อสุขภาพ 
6.5 การส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการ 

7. การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

7.1 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

8. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

8.1 การส่งเสริมและสนบัสนนุการประกอบอาชีพหลักและอาชพีเสริม 
8.2 การส่งเสริมและสนบัสนนุการเกษตรผสมผสาน (เกษตรทฤษฏีใหม่) ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
8.3 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาความยากจน 
8.4 การเกษตรธรรมชาติ 

9. การพัฒนาดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9.1 การขยายโอกาสเข้าถึงเทคโนโลย ี
9.2 การจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารเทศสาธารณะและประชาชนให้
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเสมอภาค 
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2.5 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demandและ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา)  

 จุดแข็ง (S=Strength) จุดอ่อน (W=Weakness) 
1. ผู้น ามีความเข้มแข็ง  มีวิสัยทศัน์ก้าวไกลและเข้าใจสภาพปัญหาใน
พื้นที่ไดด้ีและยึดหลักธรรมาภบิาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ในการบริหารราชการ 
2. ต าบลมีประชากรประมาณ 4,726 คน ท าให้การบริหารจัดการง่าย
และประชาชนในต าบลมีชวีิตเรียบง่ายมีการรักษาวัฒนธรรมและเป็น
เอกลักษณ์ 
3. เทศบาลมีสมาชิกนักการเมืองเป็นคณะ ท าให้การด าเนนิงานและ
จัดสรรยอดรวมเพื่อพัฒนาต าบลเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
4. ผู้บริหารท้องถิ่นมีความภาคภูมิ  มีความเข้าใจและมีสัมพนัธภาพที่
ดีและสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
5. ท้องถิ่นมียอดรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเก็บภาษี 
6. มีสถาบันการศึกษาในระบบ ระดับก่อนวัยเรียน ระดบัอนุบาล 
ประถามศึกษา และมัธยมศึกษา 
7. มีระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมเกือบทุกด้าน เช่น ถนน ประปา 
ไฟฟ้า โทรศัพท์ มีถนนสายหลักตัดผ่าน เชื่อมโยงไปสูต่ าบลและ
อ าเภออ่ืนได้ 
8. ต าบลบา้นกาด และต าบลดอนเปา มีพืน้ที่เหมาะสมแก่การปลูก 
หอมหัวใหญ่  ข้าว ข้าวโพด ผักสวนครัว และพชืเศรษฐกิจทุกชนิด
ผลผลติที่ได้มีคุณภาพค่อนข้างด ี
9. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดการพัฒนาในหลาย
ด้านและหลากหลายอาชีพ 
10. มีส่วนราชการตา่งๆอยู่ในพืน้ที่ รวมทั้งศูนย์ราชการอยู่ในพื้นที่ท า
ให้การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสะดวก รวดเร็ว 
11. เขตพื้นที่ของเทศบาลต าบลแม่วาง อยู่ติดกับถนนตัดใหม่ 
ทางลอดระหว่างทางไปจังหวัดตรงสู่ทางไปจอมทอง ซึ่งเป็นถนนสาย
หลักที่ไปสูส่ถานทีท่องเที่ยวและมีความเจริญในด้านต่างๆกระจายเข้า
สู่ต าบลรวดเร็ว 
12. พนักงานส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพืน้ที่ท าให้ไม่มีการโยกย้าย
บ่อย สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ตอ่เนื่อง 

1. พนักงานยังขาดทักษะในการท างานเปน็ทีมและ
ขาดความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือที่มี
เทคโนโลยสีูง 
2. เทศบาลมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การบริหารงาน
องค์กรของตนเอง  
3. ผู้มีอ านาจในท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อประชาชนบาง
กลุ่มในทางการเมืองการปกครอง 
4. สถาบันการศึกษามีข้อจ ากัดในเร่ืองการเรียนการ
สอน 
5. ผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดยังไม่ได้มาตรฐาน 
มีสารเคมีปนเปื้อนและไม่เป็นทีย่อมรับของผู้บริโภค/
ราคาตกต่ า 
6. ปริมาณการผลิตภาคเกษตรมีมากขาดการควบคุม
และราคาผลผลิตตกต่ า 
7. ไม่มีตลาดกลางส าหรบซื้อขายผลผลิตการเกษตร
ท าให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคน
กลาง 
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเสื่อมโทรม
เนื่องจากถูกท าลาย ถูกบุกรุกและใช้อย่างฟุ่มเฟือย
ขาดความระมัดระวงั 
9. มีการเผาอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยวก่อให้เกิดมลภาวะ
ความเดือดร้อนร าคาญทั่วไป 
10. ราษฎรขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดนิบางส่วน 
11. ขาดการวางแผนการใชป้ระโยชนจ์ากที่ดิน 
12. ยังมีปัญหาเรื่องยาเสพตดิ 
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โอกาส (O:Opportunities) อุปสรรค (T:Threats) 
1. นโยบายการปฏิรูประบบราชการเอ้ือต่อการบริหารจัดการใน
เทศบาล 
2. นโยบายของรัฐบาลในเร่ืองต่างๆที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยนื เช่น กองทุนหมู่บา้น โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการรักษาฟรีทุกโรค โครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โครงการบ้านประชารัฐ  ฯลฯ 
3. องค์กรภาครัฐให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่
ยากจน  เช่น มีธนาคารออมสิน  ธนาคารการเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นต้น 
4. รัฐบาลมีนโยบายทีช่ัดเจนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. นโยบายรัฐบาลและระเบียบวาระแห่งชาติเป็นนโยบายที่เปน็
ประโยชน์ต่อประชาชนสามารถท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดเชียงใหม่ เป็นยุทธศาสตร์ที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสามารถท าให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีโดยเฉพาะดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการจัดงาน
ทุกปีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวดัเชียงใหม่  เช่น  งานไม้ดอกไม้
ประดับ  ส่งเสริมการจัดงานของดีของแต่ละอ าเภอ  
7. ลักษณะภูมิอากาศมีฝนตกชกุตลอดฤดูกาลซึ่งเหมาะแก่การ
เพาะปลูกพชืผัก ผลไม้ ตา่งๆ ฯลฯ 

1. รัฐบาลไม่มีแผนแม่บทในการพัฒนาเกษตรแปรรูปหลัง
เก็บเก่ียว 
2. การปฏิรูประบบราชการท าให้ต้องมีภารกิจที่ต้องรับการ
ถ่ายโอนมากข้ึน มีภารกิจที่ต้องให้บริการประชาชนเปน็
จ านวนมาก แต่ไม่มีเจา้หน้าที่รองรับภารกิจถ่ายโอน 
3. ราคาสนิค้าเกษตรขาดเสถียรภาพ 
4. ปัญหาอพยพแรงงานไปท างานในถิ่นอื่นหรือต่างจังหวัด 
5. ปัญหาแรงงานตา่งดา้วเข้ามาอยู่ในพื้นที่ท าให้เกิดการ
แย่งงานคนไทยในท้องถ่ินและอาจก่อให้เกิดการแพร่ของ
โรคได้ เช่น  แรงงานพมา่  
6. แหล่งน้ าธรรมชาติตืน้เขิน และมีน้ าน้อย 
7. ประชาชนในพืน้ที่ยงัไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ต าบลเทา่ที่ควร เช่นการ แสดงความคิดเห็นต่างๆในการ
ออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ 
8. แหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคไม่
เพียงพอ 
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    ส่วนที่ 3 

 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่วาง 

 

    การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่วาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 เพ่ือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลแม่วางจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่วาง ดังนี้ 

(1) นายจิตร อิวาง ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็น ประธานกรรมการ 
(2) นายสมบัติ ก่ าผัน ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เป็น กรรมการ 
(3) นายศร จันทร์ตา ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เป็น กรรมการ 
(4) นายอ านวย เต๋จา ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    เป็น กรรมการ 
(5) นางสมพร เจริญวรรณ์ ต าแหน่ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เป็น กรรมการ 
(6) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  ต าแหน่ง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    เป็น กรรมการ 
(7) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนเปา ต าแหน่ง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็น กรรมการ 
(8) นางอุไรลักษณ์ เรือนสิงห์ ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลแม่วาง เป็น กรรมการ 
(9) นายชูชีพ ศิร ิ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็น กรรมการ 
(10) นางสุภาณี วิชิตพันธ์ ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็น กรรมการ 
(11) นางสาวกัลยา ปันทะนันท์ ต าแหน่ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  เป็น เลขานุการ 
(12) นางสาวกมลวรรณ กาละปัน   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 กรรมการตาม (1) ถึง (12) ใหมีวาระอยูในต าแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ   
(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่วาง เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่วาง จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่วาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น  ดังนั้ 
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3.1 แบบที ่1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

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

ชื่อ  เทศบาลต าบลแม่วาง   อ าเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

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

  

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

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
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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การติดตามภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
มีการด าเนินการระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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3.2 แบบที ่2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          *************************************************************** 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ  เทศบาลต าบลแม่วาง 
2.  รายงานผลการด าเนินงานรอบประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 4 ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 

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

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
สร้างสังคมเข้มแข็งและยึดมัน่ใน
หลักธรรมาภิบาล 

8 660,000 8 660,000 8 660,000 8 660,000 32 2,640,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นความ
มั่นคง การเมืองการปกครองการ
บริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

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

 



14 

 

 

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและชีวิต
ของประชาชน 

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

7.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 2 90,000 2 90,000 2 90,000 2 90,000 8 360,000 
8.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

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

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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. จ านวนโครงการและการเบิกจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 2 พ.ศ. 2562 

จ านวนโครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 782,607 863,000 
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 19 4,878,907 5,794,448 
3.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 79,260 80,000 
4.การพัฒนาด้านการสร้างสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 5 692,354 748,000 
5.การพัฒนาด้านความมั่นคง การเมืองการปกครองการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 88,708 100,000 
6.การพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน 18 12,274,665 12,577,984 
7.ด้านการท่องเที่ยว 2 130,000 130,000 
8.ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 1 22,860 40,000 
9.การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 110,809.66 130,000 
10.ครุภัณฑ์ 21 312,700 312,700 

รวม 73 19,372,870.66 20,776,132.00 
 

5. จ านวนโครงการและการเบิกจ่าย จากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 2 พ.ศ. 2562 

จ านวนโครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 813,463.94 813,463.94 
2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน 1 212,000 212,000 
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3.3.  รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ที่ได้บรรจุในเทศบัญญัติประจ าปี 2562) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
1 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง  

บ้านอัมพาราม หมู่ที่ 8 ล าเหมืองแพะ ซอย 2/1  
599,000 678,000      เพือ่ป้องกันการเกิดอุทกภัยและสามารถ

ระบายน้ าไดส้ะดวก ในช่วงฤดูน้ าหลาก 
ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง คสล. ขนาด หนา 0.20 ม. สูง 1.80 
เมตร ระยะทาง 89.00 เมตร 

2 ปรับปรุงอาคารส านักงานช้ัน 1 ของอาคารเป็น
ศูนย์ด ารงธรรม 

183,607 185,000     เพื่อปรับปรุงส านักงานให้พร้อมบรกิาร
ประชาชน 

อาคารส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง 

รวม 2 โครงการ 782,607 863,000   
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
1 โครงการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ

  
94,068 100,000     เพื่อเป็นการส่งเสรมิสนับสนุนให้นกัเรียน พนักงานครู 

มีคุณภาพในเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น 
นักเรียน พนักงานครู ศพด. โรงเรยีนเทศบาลวดั
ดอนเปา 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนเทศบาลวดัดอนเปา 

1,283,813 1,894,465   เพื่อเป็นการส่งเสรมิการบริหารสถาน 
ศึกษาและกจิกรรมของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา 

92,860 109,860      เพื่อเป็นการส่งเสรมิการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนเปา 

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศริิชัยนิมิต  

28,690 35,490 เพื่อเป็นการส่งเสรมิการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศริิชัยนิมิตร 

5 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าแดด 

28,820 35,620 เพื่อเป็นการส่งเสรมิการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าแดด 

6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจ าลอง 

187,960 222,380 เพื่อเป็นการส่ง 
เสรมิการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ให้ได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจ าลอง 

7 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,008,702.68  1,050,833    เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับอาหารเสริม(นม) ครบถ้วน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 
8 อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ. 1,528,000 1,592,000     เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับอาหารกลางวันครบ ๑๐๐ % โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
9 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาลวัด

ดอนเปา 
148,500 150,000      เพื่อจัดให้มีอาคารเรยีนที่มั่นคงและเพียงพอ รร.เทศบาลวัดดอนเปา/รร.ในสังกัดเทศบาล 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
10 โครงการวันท้องถิ่นไทย 9,063.33 10,000      เพื่อเป็นการร าลึกการจัดตั้งเทศบาลครั้งแรก อปท.6 แห่ง 
11 โครงการส่งเสริมการรักการอ่านหนังสือของ

ประชาชน 
43,800 43,800 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านหนังสือ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแมว่าง 

12 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 147,332 150,000     เพื่อเป็นการส่งเสรมิความสามารถของเด็กและเยาวชน
ในทางที่ถูกต้อง 

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบล 
แม่วาง 

13 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ 70,000 70,000     เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนสนใจกีฬา/สุขภาพและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

นักเรียนในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

14 โครงการส่งเสริมและจัดกจิกรรมเด็กและเยาวชน
   

19,960 20,000      เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนในการจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

เด็ก/เยาวชนในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

15 โครงการสัปดาหค์รอบครัวแห่งชาติและวัน
ผู้สูงอาย ุ

54,731 100,000    เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุร่วมกันจัดกิจกรรมและไดร้ับการดูแล
มากขึ้น 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

16 โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวเปดิกิจกรรม
ความรูสู้่โลกกว้าง 

11,660 30,000       เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้เด็กนักเรียนมีความสมัพันธ์ภายใน
ครอบครัว 

รร.ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง, ศนุย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

17 โครงการจดังานประเพณียีเ่ป็ง 31,976 40,000    เพื่อเป็นการส่งเสรมิประชาชนเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแมว่าง 

18 โครงการจดังานประเพณีปอยออกหว่า 39,990 40,000      เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแมว่าง 
19 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรัฐพิธี หรือวันส าคัญของชาติ 

อื่นๆ 
48,981 100,000 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดรฐัพิธี หรือวันส าคัญของ

ชาติ อื่นๆ 
เขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

รวม 19  โครงการ 4,878,907 5,794,448   
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
1 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมลูฝอย 79,260 80,000    เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาขยะในเขตเทศบาลต าบล

แม่วาง 
เขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

รวม 1 โครงการ 79,260 80,000      
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมเข้มแข็งและยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล   

ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
1 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพของประชาชน 224,370 250,000    - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทกัษะกระบวนการคิด

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และ 
พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลต าบลแมว่าง 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุม่
อาชีพ ฯลฯ ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลแม่วาง 

2 โครงการสร้างเสรมิศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าท่ี  

240,360 250,000   - เพื่อพัฒนาความรู้รวมถึงทักษะของผู้ปฏิบัติงาน ในการ
มุ่งสู่การให้บริการเป็นเลิศแกป่ระชาชน 
- เพื่อต่อยอดหรือขยายผล การนอ้มน าแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ  

- คณะผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง บุคลากร
ทางการศึกษาของเทศบาลต าบลแม่วาง 

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ
ประชาชนของส านักทะเบียน 

4,610 5,000      เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล 
 

4 โครงการจดัท าแผนพัฒนา เทศบญัญัติ และ
การสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชน 

27,984 28,000      เพื่อรวบรวมโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ เพื่อน ามาท าเป็น 
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

แผนพัฒนา/แผนพัฒนาหมู่บ้านและเทศบัญญตัิ
ฯลฯ 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้้านกฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน 

195,030 215,000     -เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และ 
พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลต าบลแมว่าง 

รวม 5  โครงการ 692,354 748,000   
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคง การเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
1 
 

โครงการซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย 
   

16,138 20,000       เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีงานป้องกันในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

จนท.งานป้องกันฯสมาชิก อปพร.เทศบาล 

2 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

22,700 30,000 เพื่อเป็นการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์ินของ
เทศบาล 

เขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

3 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

49,869.66 50,000      เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจดัจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรมที่จัดซื้อจัดจ้าง ทั้ง 6 แห่ง 

รวม 3 โครงการ 88,708 100,000   
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน     

ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
1 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นของ

ประชาชน 
5,000 5,000 เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี เกี่ยวกับ

กระบวนการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 

2 โครงการแข่งขันกีฬาระดับตา่งๆ 70,000 70,000 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน ์ นักเรียนในเขตทต.แม่วาง 
3 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย   43,200       43,200     เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกก าลังกาย ประชาชนในเขตทต.แม่วาง 
4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 247,343 250,584 เพื่อส่งเสริมสวสัดิการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างท่ัวไป 
5 โครงการรณรงค์การควบคมุโรคตดิต่อ 45,286 70,000     เพื่อเป็นการส่งเสรมิและให้ความรูโ้รคไม่ตดิต่อแก่ประชาชน ประชาชนในเขตเทต.แม่วาง 
6 โครงการสุขาภิบาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 19,866   20,000     เพื่อให้ผู้จ าหน่ายอาหารมมีาตรฐานด้านความสะอาดเพิ่มขึ้น ร้านค้าในเขตทต.แม่วาง 
7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 138,000    138,000    เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ผู้ป่วยเอดส์จ านวน 22 คน 
8 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,957,100 9,123,600   เพื่อเป็นการช่วยเหลือผูสู้งอายุมีชีวิตและความเป็นท่ีดีขึ้น ผู้สูงอายุ จ านวน 800 คน 
9 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,357,600 2,457,600   เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการมีชีวิตและความเป็นท่ีดีขึ้น ผู้พิการจ านวน        คน 
10 เงินสมทบ สปสช. 210,000    210,000    เพื่อเป็นการประเมินผลการด าเนนิงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
11 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.3 บ้านสันโป่ง  
20,000 20,000 เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข 
อบรมรณรงค์และป้องกันด้าน
สาธารณสุข 

12 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.4 บ้านดอนเปา 

20,000 20,000 เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อบรมรณรงค์และป้องกันด้าน
สาธารณสุข 

13 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.5 บ้านป่าติ้ว 

20,000 20,000 เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อบรมรณรงค์และป้องกันด้าน
สาธารณสุข 

14 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.4 บ้านมะกายยอน 

20,000 20,000 เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อบรมรณรงค์และป้องกันด้าน
สาธารณสุข 

15 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.5 บ้านกาด 

20,000 20,000 เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อบรมรณรงค์และป้องกันด้าน
สาธารณสุข 

16 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.6 บ้านน้ าต้น 

20,000 20,000 เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อบรมรณรงค์และป้องกันด้าน
สาธารณสุข 

17 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.8 บ้านอัมพาราม 

20,000 20,000 เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อบรมรณรงค์และป้องกันด้าน
สาธารณสุข 

รวม 17  โครงการ 12,233,395 12,527,984   
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7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
1 การจัดงานมหกรรมไมด้อกไม้ประดับ 30,000 30,000 เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเพิ่ม

รายได้ให้มีเงินทุนหมุนเวียนในจังหวัด 
จัดขบวนรถบุปผาชาติเข้าร่วมงานไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม ่

2 อุดหนุน ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่วาง ตาม
โครงการจดังานมหัศจรรยแ์ม่วางครั้งท่ี 9 

100,000 100,000 เพื่อเป็นการส่งเสรมิรายได้ให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีน าสินคา้ทางการ
เกษตรมาจ าหน่าย 

เกษตรกรในเขตอ าเภอแม่วาง 

รวม 2  โครงการ 130,000 130,000   
 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน         

ที ่ โครงการ การ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

1 โครงการส่งเสริมการจัดท าบญัชีครัวเรือน 
ให้แก่ประชาชนตาม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่  

22,860 40,000 เพื่อเป็นการส่งเสรมิการจดัท าบัญชีครัวเรือน ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

รวม 1  โครงการ 22,860 40,000   
 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     

ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาล 110,809.66 130,000 เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของเทศบาล ปรับปรุง/ดูแลระบบwebsite ของเทศบาล 

รวม 1 โครงการ 110,809.66 130,000   
 

10. ครุภัณฑ์ 
ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ครุภัณฑ์กีฬา 
1 ชิงช้ากลม สีรุ้ง   25,000     25,000     เพื่อใช้เป็นเครื่องเล่นสนามเด็กเลก็สถานศึกษาในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
2 ชิงช้าที่น่ังคู่ 25,000 25,000 เพื่อใช้เป็นเครื่องเล่นสนามเด็กเลก็สถานศึกษาในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

รวม 2  โครงการ 50,000 50,000   
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3.4 โครงการที่ได้ด าเนินการตั้งรายการใหม่งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน 
ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
1 โครงการสัตว์ปลอดโรค  

คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า
   

41,270 50,000 - เพื่อท าให้สุนัขและแมวได้รบัการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล 
- เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า, 
การเลีย้งดูสตัว์เลีย้วอย่างถูกต้องและตระหนักถึงอันตรายของโรคพษิสุนัขบ้า 
รวมทั้งการปฏิบตัิตนเพื่อป้องกันสนุัขกัดและการปฏิบตัิตนหลังจากถกูสุนัขกัด 

สุนัขและแมวในเขตเทศบาล จ านวน 
 1,420 ตัว 

 รวม 1 โครงการ 41,270 50,000   
 

3. ครุภัณฑ์ 
ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ครุภัณฑ์ส านกังาน  
1 เก้าอี้ประชุม  จ านวน 9 ตัว   17,100 17,100 เพื่อใช้ในส านักงาน เทศบาลต าบลแม่วาง 
2 เก้าอี้พักคอย 4 ท่ีนั่ง 5,500 5,500 เพื่อใช้ในส านักงาน เทศบาลต าบลแม่วาง 
3 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ

ฟอกอากาศ)  ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู จ านวน 3 
เครื่อง 

51,000 
 

51,000 
 

เพื่อใช้ในส านักงาน เทศบาลต าบลแม่วาง 

4 ช้ันวางแฟ้ม แบบไม้ 5 ช่อง 1,400 1,400 ใช้เก็บเอกสารทางราชการ , เอกสารงานวิชาการ เทศบาลต าบลแม่วาง 
5 ช้ันวางแฟ้มเอกสาร แบบไม้ จ านวน 2  ตัว 4,000 4,000 ใช้เก็บเอกสารทางราชการ , เอกสารงานวิชาการ เทศบาลต าบลแม่วาง 
6 ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2ใบ 6,800 6,800 ใช้เก็บเอกสารทางราชการ , เอกสารงานวิชาการ เทศบาลต าบลแม่วาง 
7 โต๊ะเข้ามุม แบบโค้ง  1,500 1,500 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 
8 โต๊ะคอมพิวเตอร์  พร้อมเก้าอี้  จ านวน 1 ชุด 1,600 1,600 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 
9 โต๊ะประชุม จ านวน 2 ชุด 6,800 6,800 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 
10 พัดลมตดิผนัง  จ านวน 16 ตัว  17,600 17,600 เพื่อให้มีอากาศถ่ายเท ไม่ร้อน อาคารดับเพลิง เทศบาลต าบลแมว่าง 
11 พัดลมเพดาน  จ านวน 9 ตัว  12,600 12,600 เพื่อให้มีอากาศถ่ายเท ไม่ร้อน อาคารดับเพลิง เทศบาลต าบลแมว่าง 
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3. ครุภัณฑ์ (ต่อ) 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1 ตู้ล าโพงเอนกประสงค์  จ านวน 1 ชุด 6,900 6,900 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1 กล้องวีดีโอ 49,800 49,800 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 
2 โทรทัศน์  แอล อี ดี แบบ smart TV ขนาดจอไม่น้อย

กว่า 48 น้ิว 
21,300 

 
21,300 

 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 

3 อากาศยานถ่ายภาพไร้คนขับ (โดรน)  37,000 37,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
1 เครื่องวัดความดันแบบดิจติอล 2,500 2,500 เพื่อใช้ในงานกูภ้ัยของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 
2 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดโดยใช้นิ้วมือ  1,800 1,800 เพื่อใช้ในงานกูภ้ัยของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
1 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 18 น้ิว 7,600 7,600 เพื่อใช้ส าหรับงานการเกษตรของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 
2 เครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็น  9,900 9,900 เพื่อใช้ส าหรับงานการเกษตรของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 

รวม 19  โครงการ 262,700 262,700   
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การติดตามภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

มีการด าเนินการระหว่าง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562– 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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3.6 แบบที ่2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          *************************************************************** 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ  เทศบาลต าบลแม่วาง 
2.  รายงานผลการด าเนินงานรอบประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 5 ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

28 12,802,000 33 12,041,000 70 36,227,000 43 35,360,000 21 8,010,000 195 104,440,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

41 8,964,700 41 8,964,700 42 9,164,700 42 9,164,700 42 9,164,700 208 45,423,500 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 1,285,000 8 1,305,000 8 1,305,000 8 1,305,000 8 1,305,000 40 6,505,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การสร้างสังคมเขม้แข็งและยดึ
มั่นในหลักธรรมาภบิาล 

7 615,000 7 795,000 7 795,000 7 795,000 7 795,000 35 3,795,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ความมั่นคง การเมืองการ
ปกครองการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

16 3,945,000 17 4,715,000 19 5,225,000 17 3,925,000 17 3,925,000 86 21,735,000 
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3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพ
อนามัยและชีวิตของ
ประชาชน 

27 13,783,200 27 13,783,200 27 13,833,200 27 13,833,200 27 13,833,200 135 69,066,000 

7.ยุทธศาสตรด์้านการ
ท่องเที่ยว 

2 90,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 10 610,000 

8.ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจ
และแก้ไขปญัหาความ
ยากจน 

2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 10 750,000 

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 10 900,000 

10.ครุภัณฑ ์ - - - - 9 205,900 - - - - 9 205,900 
รวม 133 41,814,900 139 42,063,900 188 67,215,800 150 64,842,900 128 37,492,900 738 253,430,400 
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณที่ท าได้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 2 พ.ศ. 2562 

จ านวนโครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 11 4,009,000 5,376,000 
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 104,671 200,000 
3.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 5,260 20,000 
4.การพัฒนาด้านการสร้างสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล - - - 
5.การพัฒนาด้านความมั่นคง การเมืองการปกครองการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 16,790 840,000 
6.การพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน 4 - 100,000 
7.ด้านการท่องเที่ยว - - - 
8.ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 1 19,520 20,000 
9.การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 
10.ครุภัณฑ์ 23 263,950 384,840 

รวม 55 4,419,191 6,940,840 
 
5. จ านวนโครงการและการเบิกจ่าย จากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 2 พ.ศ. 2562 

จ านวนโครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4 623,500 623,500 
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3.7  รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ที่ได้บรรจุในเทศบัญญัติประจ าปี 2562) 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม

ฝาปิด ซอย 2 บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3  ต.
บ้านกาด  

780,000 1,147,000   เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยและ
สามารถระบายน้ าได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้ าหลาก 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.พร้อมฝาปิด ขนาดภายใน 0.50 ลึก0.60 
เมตรระยะทาง 267.00 เมตร ติดตั้งท่อลอดถนน ขนาด 0.40 จ านวน 7 
ท่อน พร้อมบ่อพัก (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแม่วาง) 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านกิ่ว
แลป่าเป้า หมู่ที่ 3  ต.บ้านกาด 

105,000 155,000     เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบายในการสัญจร 

ช่วงที่ 1  ความกว้างผิวจราจรเฉลีย่  3.50 เมตร ยาว 28 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 98.00 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2  ความกว้างผิวจราจรเฉลีย่  4.00 เมตร ยาว 50 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร 

3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (OVERLAY) 
บ้านกาด ซอย 4/12 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกาด 
  

120,000 159,000  เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบายในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจร(OVERLAY) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
141.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  423.00 ตารางเมตร 

4 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ พร้อมลาน 
คสล. บ้านน้ าต้น หมู่ที่ 6 ต.บ้านกาด  

998,000 1,000,000   เพื่อบริหารจดัการทรัยพากร
ธรรมชาติ ลดมลพิษทางอากาศ 

ก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 8.50 
เมตร พร้อมลาน คสล. พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า   510 ตารางเมตร 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโป่ง-ริม
ขาน หมู่ที่ 3 ต.ดอนเปา 

380,000 491,000     เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบายในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร  ยาว 235.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 940.00 
ตารางเมตร 

6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
(OVERLAY)ถนนรอบหมู่บ้านฝั่งทศิ
ตะวันออก สันโป่ง หมู่ที่ 3 ต.ดอนเปา 

520,000 966,000     เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบายในการสัญจร 

ปรับปรุงถนนลาดยางกว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร ระยะทาง 610 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2440.00 
 ตารางเมตร 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเปา 
ซอย 3/4 เช่ือม 3/6 หมู่ที่ 4  ต.ดอนเปา
   

175,000 232,000     
เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบายในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. ความกว้างผิวจราจร 3.50 เมตร ยาว 123.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 430.50 ตาราง
เมตร 

8 โครงการวางและจัดท าผังเมืองชุมชน
เทศบาลต าบลแม่วาง 

- 30,000      เพื่อจัดระบบผังเมืองในเขตเทศบาล
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผัง
เมืองรวมของจังหวัดเชียงใหม ่

เขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

รวม 8 โครงการ 3,078,000 4,180,000   
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเด็กและ

ตรวจสุขภาพศพด.ฯ  
- 10,000       เพื่อให้เด็กและนักเรียนเทศบาลวัดดอนเปาสุขภาพและ

พัฒนาการเหมาะสมกับวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรยีนโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา 

2 ค่าปรับปรุงภมูิทัศน์สถานศึกษาในสังกัด 20,000         20,000         เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลให้เหมาะสมกับการเรียนมาก
ขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ สถานศึกษาในเขต 
เทศบาล 

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้้านคณุธรรม
จริยธรรม  

12,340 15,000     เพื่อส่งเสริมกิจกรรม/ทางพุทธศาสนาด้านคณุธรรม 
จริยธรรมที่ด ี 

คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง 
บุคลากรทางการศึกษา ทต.แม่วาง 

4 โครงการส่งเสริมและเทิดทูนในพระมหา
กรุณาธิคณุ  

15,000 15,000     เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม งานรัฐพิธีและส่งเสริม 
การเทิดทูลรักสถาบันมากขึ้น 

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแมว่าง 

5 โครงการจดังานวันเยาวชน 26,444 20,000      เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเยาวชนและให้มีความรู้
นอกสถานท่ี 

เยาวชนในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

6 โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 

20,887 50,000     เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแมว่าง 

7 โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

- 15,000 เพื่อส่งเสริมกิจกรรม/ในวันส าคญัทางพุทธศาสนา ประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

8 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม - 20,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคณุธรรมจรยิธรรม
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมคีวามสุข 

เด็กและเยาวชน พนักงานข้าราชการ 

9 โครงการส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น - 5,000 เพื่อเป็นการส่งเสรมิเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

10 โครงการจดังานบรรพชาอุปสมบท - 20,000 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่นทางพุทธ
ศาสนา 

ประชาชน เด็กเยาวชนในเขตเทศบาลต าบล
แม่วาง 

11 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย 

10,000 10,000       เพื่อเปน็การส่งเสรมิและอนุรักษ์ประเพณีของไทย 
 

อปท.6 แห่ง 

รวม 11 โครงการ 104,671 200,000   
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
1 โครงการปลูกหญ้าแฝก 360 10,000 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึท่รัพยากรธรรมชาต ิ สถานท่ีต่างๆฌาปนสถาน ภายในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
2 โครงการเพิม่พื้นท่ีสีเขียว 4,900 10,000 เพือ่เป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึท่รัพยากรธรรมชาต ิ สถานท่ีต่างๆฌาปนสถาน ภายในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

รวม 2 โครงการ 5,260 20,000   
 

4.ยุทธศาสตร์ทื่ 5 การพัฒนาด้านความม่ันคง การเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคภีัย 16,790 20,000       เพื่อเป็นการดูแลและบริการให้แกป่ระชาชนไดร้ับ

ความปลอดภัยจากภัยต่างๆ 
จนท.งานป้องกันฯสมาชิก อปพร.เทศบาล 

2 โครงการพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย - 20,000      - เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัสาระ 
ส าคัญของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย และ
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 

- คณะผู้บริหาร และ พนักงาน/ลกูจ้างเทศบาล 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ ประธานอาศาสมัคร
สาธารณสุข ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลแม่วาง 

3 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง 

- 800,000 เพื่อด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ
นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง 

สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรตี าบลแม่วาง 

รวม 3 โครงการ 16,790 840,000   
 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน     
ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
1 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่วาง ตามโครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
- 10,000 เพื่อเป็นการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ประชาชน/เยาวชนในเขตอ าเภอแม่วาง 

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้าและคุมก าเนดิ - 50,000 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า/แมว 
ในชุมชน 

สุนัข/แมว ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

3 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า 

- 20,000 เพื่อตอบสนองการด าเนิน 
งานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

อบรมรณรงค์และป้องกันด้าน
สาธารณสุข 

4 โครงการสร้างเขตปลอดโรคพิษสนุัขบ้า เทศบาลต าบล 
แม่วาง 

- 20,000 เพื่อให้หมู่บ้านในเขตเทศบาลเป็นเขตปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

8 หมู่บ้าน 

รวม 4 โครงการ - 100,000   
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน         
ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
1 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ 19,520 20,000 เพื่อเป็นการ ฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล กลุ่มอาชีพ/กลุม่แม่บ้าน/เยาวชนและ

ประชาชนผู้สนใจในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
รวม 1 โครงการ 19,520 20,000   

 

7. ครุภัณฑ์ 
ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ครุภัณฑ์ส านกังาน 
1 เก้าอี้ท างาน จ านวน 4 ตัว (จัดซื้อนอกบัญชี

มาตรฐานครุภณัฑ์) ตัวละ 900 บาท 
3,600 3,600 เพื่อใช้ในส านักงาน เทศบาลต าบลแม่วาง 

2 เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 3 ใบ 18,450     18,450     ใช้เก็บเอกสารทางราชการ , เอกสารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 
3 ตู้เหล็กสูงบานเปดิทึบ จ านวน 3 ใบ 16,500     16,500     ใช้เก็บเอกสารทางราชการ , เอกสารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 
4 ตู้ลิ้นชักเหล็ก 15 ช้ัน จ านวน 2 ใบ 9,200     9,200     ใช้เก็บเอกสารทางราชการ , เอกสารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 
5 เครื่องถ่ายเอกสาร ดิจติอล (ขาว-ด า) 49,500 50,000      ใช้งานด้านสื่อการเรยีน เอกสารทางวิชาการของแต่ละ

ระดับชั้น และงานด้านวิชาการ,ธุรการ 
นักเรียนระดับช้ัน อ.1 – 3, ป.1 - ป.6 , 
ธุรการโรงเรียน 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1 โทรทัศน์ LED Smart TV  จ านวน 1 เครื่อง 17,700      17,700      ด้านการจดัการเรียนรู้ยุค  4.0 นักเรียนทุกระดับช้ันท่ีเรียนห้องคอมพิวเตอร ์
2 ตัวส่งสญัญาณ wifi ระยะไกล - 1,490      ใช้งานด้านการสื่อสารและ ให้ความสะดวกแก่ระดับชั้นที่

อยู่ไกลจากสัญญาณ 
ห้องเรียนที่อยู่ทางด้านหลัง จ านวน  1  เครื่อง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1 เครื่องส ารองไฟขนาด 1 KVA จ านวน 10 เครื่อง 41,900 59,000      เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 
2 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือ LED 

ขาวด า 
- 18,000     เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรยีนเทศบาลวดัดอนเปา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)    

- 30,000      เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 

4 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ส ี  

- 17,000      เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 

รวม 11 โครงการ 156,850 240,940   
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3.8 โครงการที่ได้ด าเนินการตั้งรายการใหม่งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
1  โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ คอนกรีต

เสรมิเหล็ก พร้อมบ่อพัก บริเวณ ซอย 10 บ้านสันโป่ง  หมู่ที่ 3 
ต าบลดอนเปา  อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลแม่วาง   

160,000 200,000  เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

 

2  โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรยีนบ้าน
กาดวิทยาคม  บ้านดอนเปา หมู่ที่ 4 ต าบลดอนเปา  อ าเภอแม่วาง
   

553,000 778,000  เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

 

3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (OVERLAY) ด้วย Para Asphalt  
Concrete หน้าบ้านนายประพันธ์ พรหมเสน บ้านน้ าต้น หมู่ที่ 6 
ต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม ่
   

218,000 218,000  เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 122.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
488.00 ตารางเมตร 

รวม 3 โครงการ 931,000 1,196,000   
 

2. ครุภัณฑ์ 
ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ครุภัณฑ์ส านกังาน  
1 โต๊ะส านักงาน  จ านวน 2 ชุด - 4,800 เพื่อใช้ในส านักงาน เทศบาลต าบลแม่วาง 
2 พัดลมดดูอากาศ จ านวน 2 เครื่อง 2,000 2,000 เพื่อใช้ในส านักงาน เทศบาลต าบลแม่วาง 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
1 เตียงนอนแบบ 2 ช้ัน รวมเครื่องนอน 14,300 14,300 เพื่อใช้ส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลแม่วาง 
2 เตียงนอนแบบช้ันเดียว  รวมเครื่องนอน  6,050 6,050 เพื่อใช้ส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลแม่วาง 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
1 สว่านกระแทกไรส้าย (18v) จ านวน 1 ตัว 4,950 4,950 เพื่อใช้ส าหรับงานช่าง เทศบาลต าบลแม่วาง 
2 สว่านโรตารี่ 3 ระบบ จ านวน 1 ตัว 7,900 7,900 เพื่อใช้ส าหรับงานช่าง เทศบาลต าบลแม่วาง 
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2. ครุภัณฑ์ (ต่อ) 
ที ่ โครงการ การเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อย

กว่า 19 น้ิว)  
17,000 17,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว)  

- 16,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet) - 7,900 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 
4 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอ หรือ LED ขาวด า จ านวน 

2 เครื่อง   
15,000 18,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  

27,300 30,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 

6 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ  LED ส ี 12,600 15,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลต าบลแม่วาง 
รวม 12 โครงการ 107,100 143,900   
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3.9 โครงการที่มีการด าเนินการตามส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
จ านวนที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ ์

รพ.แม่วาง 8,560 8,560 งบกลาง
ของ

งบประมาณ
รายจ่ายปี 

62 

2 โครงการ การปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  เขตเทศบาลต าบลแม่วาง   

รพ.แม่วาง 24,600 24,600 

3 โครงการดูแลสุขภาพองค์รวมผูสู้งอายุต าบลบ้านกาด รพ.แม่วาง 28,800 28,800 
4 โครงการผู้หญิงยุคใหม่รู้ทันภัยมะเร็งเต้านม/ปากมดลูก รพ.แม่วาง 8,800 8,800 
5 โครงการตรวจสารเคมีในกระแสเลือด รพ.แม่วาง 23,000 23,000  
6 โครงการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน/

ความดันโลหิตสูงตามวิถีชุมชน 
รพ.สต.บ้าน

ดอนเปา 
25,180 25,180  

7 โครงการให้ความรู้เรื่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม 

รพ.สต. 
บ้านดอนเปา 

10,460 10,460  

8 โครงการให้ความรู้และตรวจพฒันาการเด็ก 0-72  เดือน รพ.สต. 
บ้านดอนเปา 

9,960 9,960  

9 โครงการอบรม อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสุขภาพและ
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 

รพ.สต. 
บ้านดอนเปา 

4,610 4,610  

10 โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ า “ว่ายน้ าเพื่อชีวิต ปี 3” ทต.แม่วาง 20,000 10,960  
11 โครงการเด็กรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ทต.แม่วาง 14,760 14,760  
12 โครงการรู้จักและสร้างศลิปะเพือ่สุขภาพทางวิญญาณ ทต.แม่วาง 19,000 19,000  
13 โครงการ ครอบครัวใส่ใจโรคไข้เลือดออก ทต.แม่วาง 63,690 63,690  
14 โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลวัณโรค (เขตเทศบาลต าบล

แม่วาง ) 
ทต.แม่วาง 19,500 19,500  

15 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนในการดูแลผู้
พิการและผูป้่วยติดเตียง เพื่อลดการติดเชื้อ 

ทต.แม่วาง 10,790 10,790  

16 โครงการสุขภาพดีชวีีมีสุข ทต.แม่วาง 34,260 34,260  
17 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพดี ทต.แม่วาง 25,000 25,000  
18 
 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม.ในการดูแลผู้พิการและ
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
ต าบลดอนเปาเขตเทศบาลต าบลแม่วาง     

ทต.แม่วาง 8,760 8,760  

19 โครงการอบรมสุขภาพและโภชนาการเด็กปฐมวัย ทต.แม่วาง 35,000 33,879  
20 โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะสุขภาพผูสู้งอายุเทศบาล

ต าบลแม่วาง 
ทต.แม่วาง 50,060 50,060  

21 โครงการโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลต าบลแม่วาง อ.แม่วาง จ.
เชียงใหม่ 

ทต.แม่วาง 69,700 59,960 

22 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน
พื้นที ่

ทต.แม่วาง 30,000 -  
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3.10 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2562 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  - - 138,000    138,000    
โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - - 8,957,100 9,123,600   
โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ  - - 2,357,600 2,457,600   
อุดหนุนอาหารกลางวนั สพฐ  - - 1,528,000 1,592,000 
อาหารเสริมนม  - - 1,008,702.68 1,032,833 

รวม    13,989,403 14,344,033 
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3.11 แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ  เทศบาลต าบลแม่วาง 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 18 ธันวาคม 2562 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2562 
3.       ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ระบุในเทศบัญญัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 

ภายใต้แผนพัฒนา 4 ปี (จ านวน) ภายใต้แผนพัฒนา 5 ปี (จ านวน) 
โครงการ 
ที่ปรากฏ
อยู่ในแผน 

โครงการ 
ที่ระบุในเทศ

บัญญัต ิ

โครงการ
ที่ท าได ้

โครงการ 
ที่ปรากฏ
อยู่ในแผน 

โครงการ 
ที่ระบุใน

เทศบัญญัต ิ

โครงการ
ที่ท าได ้

1.การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 89 2 2 28 11 10 

2.การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

45 19 19 41 11 6 

3.การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 1 1 8 2 2 

4.การพัฒนาดา้นการสร้างสงัคม
เข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิ
บาล 

8 5 5 7 - - 

5.การพัฒนาดา้นความมั่นคง 
การเมืองการปกครองการบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

11 3 3 16 3 1 

6.การพัฒนาดา้นการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัยและชวีิตของประชาชน 

27 18 18 27 4 - 

7.ด้านการท่องเที่ยว 2 2 2 2 - - 

8.ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

2 1 1 2 1 1 

9.การพัฒนาดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 1 1 2 - - 

10.ครุภัณฑ์ 53 21 21 - 23 16 

 246 73 73 139 55 36 
คิดเป็นร้อยละ     =   73   +   36 

                                                                           246    139 

 =  0.56 
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3.12 สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2558  

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 4  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ 7  การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2 /ว4830 ลงวันที่ 22  
พฤศจิกายน  2556 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของเทศบาลต าบลแม่วาง 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 

2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15 

3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  65 

     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์  (5) 
     3.5  กลยุทธ์  (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5) 
     3.7  จดุยืนของยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน  (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
     3.10  ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของเทศบาลต าบลแม่วาง 

 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. ข้อมูล
สภาพทั่วไป
และข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กร
ปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น   

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ 

แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

19.67 
(3.00) 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง  
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ 

ช่วงอายุ ฯลฯ 

(2) (2.00) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) (2.00) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) (2.00) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง ปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(2) (1.83) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) (2.00) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (2.00) 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2) (1.83) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) (3.00) 

2. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

14.83 
(2.00) 



38 

 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

 (2)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) (1.00) 

(3)  การวิเคราะห์ทางสังคม  เช่น  ด้านแรงงาน  การศึกษา  สาธารณสุข  
ความยากจน  อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีตประเพณี  
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 

(2) (2.00) 

(4)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การส่งเสริม
อาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม  การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

(2) (2.00) 

(5)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว  ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) (2.00) 

(6)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)  W-Weakness 
(จุดอ่อน)  O-Opportunity (โอกาส)  และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) (2.00) 

(7)  สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่  
มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา   
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2) (1.83) 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนาการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) (1.00) 

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1) (1.00) 

3.ยุทธศาสตร ์
3.1 

ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

59.25 
9.00 

3.2ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 9.17 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3.3 
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล  
หลักประชารัฐ แผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 9.17 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์  ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.83 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.50 

3.6 
เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 4.67 

3.7 จุดยืน
ทางยุทธ์
ศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง  
ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.67 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(5) 4.42 

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.50 

3.10 
ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ  เป็นผลผลติที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 4.33 

รวมคะแนน 100 93.75 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของเทศบาลต าบลแม่วาง 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 

2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 

3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 

4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 

5.  โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  60 

     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

     5.9  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์   (5) 

รวมคะแนน 100 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของเทศบาลต าบลแม่วาง 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9.17 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผล 

ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม  
งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9.00 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ      
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

10 9.25 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การ (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 

10 9.17 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 
56.00 
(4.58) 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ 

ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปไดช้ัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง 

(5) (4.83) 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) (4.50) 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี                                                                                                                                 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) (4.58) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 
5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) (4.67) 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (4.50) 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) (4.75) 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนนิการ เปน็โครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่น 

ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) (4.83) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ  
5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (4.42) 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง  
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอ่ืนๆ 

(5) (4.83) 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล 

ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได ้เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ) 

(5) (4.67) 

5.12 ผลที่คาดว่า 

จะได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการ 

ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) (4.83) 

รวมคะแนน 100 92.58 
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3.13 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เทศบาลต าบลแม่วางได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของ    

ประชาชนต่อผลการด าเนินงานเทศบาลจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 120 คน 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
                (คิดเป็นร้อยละ) 
ส่วนที่ 1      ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

รายการ ความถี่ ร้อยละ 
๑.เพศ                  1) ชาย 

             2) หญิง                                                      
51 
69 

42.50 
57.50 

รวม 120 100.00 
๒.อายุ                  1) ต่ ากว่า  20  ป ี
                          2) 21 – 30  ป ี
                          3) 31 - 40  ปี 
                          4) 41 - 50 ปี 
                          5) 51 - 60 ปี 
                          6) มากกว่า  60  ป ี

1 
10 
21 
43 
19 
26 

0.83 
8.34 
17.50 
35.83 
15.83 
21.67 

รวม 120 100.00 
๓.ระดบัการศึกษา   1) ประถมศึกษา 
                          2) มัธยมศึกษา 
                          3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
                          4) ปริญญาตรี 
                          5) ปริญญาโท 
                          6) อื่น................. 

65 
37 
8 
9 
1 
0 

54.17 
30.83 
6.67 
7.50 
0.83 
0.00 

รวม 120 100.00 
๔.อาชีพ              1) รับราชการ 
                            2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
                            3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
                            4) รับจ้าง 
                            5) นักเรียน/นักศึกษา.. 
                            6) เกษตรกร 
                            7) อื่นๆ  ได้แก่.......(ผู้สูงอายุ) 

9 
3 
14 
33 
11 
48 
2 

7.50 
2.50 
11.67 
27.50 
9.17 
40.00 
1.67 

รวม 120 100.00 
 
จากแบบที่ 3/2 ส่วนที่ 1 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 69 คน 

คิดเป็นร้อยละ 57.50 และเพศชาย จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 35.83 รองลงมาได้แก่ อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป  จ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.67  

มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จ านวน  65 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17  และระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน  37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.83  และเกือบครึ่งหนึ่งมีอาชีพเกษตรกรจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.00 อันดับที่ 2 ได้แก่รับจ้าง จ านวน  33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50  
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แบบท่ี 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาพรวม) 
ส่วนที่ 2       ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม  

ได้ใช้หน่วยวัดมีค่าเป็นร้อยละ โดยใช้สูตรการค านวณ คือ 
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        

ประเด็น จ านวน 
ประชาชน 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

120 51.00 42.50 61 50.83 8.00 6.67 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

120 39.00 32.50 70 58.33 11.00 9.17 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

120 42.00 35.00 69 57.50 9.00 7.50 

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

120 45.00 37.50 62 51.67 13.00 10.83 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

120 63.00 52.50 51 42.50 6.00 5.00 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

120 59.00 49.17 58 48.33 3.00 2.50 

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

120 42.00 35.00 70 58.33 8.00 6.67 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนให้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

120 34.00 28.33 74 61.67 12.00 10.00 

ภาพรวม 960 375.00 39.06 515.00 53.65 70.00 7.29 
 
จากแบบที่ 3/2 ส่วนที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม ในระดับ

พอใจมาก มีค่าเป็นร้อยละ 39.06 ระดับพอใจ มีค่าเป็นร้อยละ 53.65 ระดับพอใจน้อย มีค่าเป็นร้อยละ  7.29 ซึ่ง
สัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก มีค่ารวมกันเป็นร้อยละ 92.71  แสดงให้เห็นว่าในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วางในภาพรวมได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
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แบบ3/3   การประเมินผลความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (แยกตามยุทธศาสตร์) 

ส่วนที่ 3   ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ใช้หน่วยวัดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย โดยใช้สูตรการค านวณ คือ 

ก. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของแต่ละข้อประเด็น 
   = ผลรวมของค่าคะแนนความพึงพอใจของแต่ละคน หารด้วย 

       จ านวนคนทั้งหมด 
ข. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม 

= ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย หารด้วย จ านวนข้อประเด็น 
 และใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเป็นเกณฑ์การพิจารณาผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ก. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจระหว่าง 0 ถึง 3.9  แสดงว่า ผลการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

ข. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจระหว่าง 4 ถึง 6.9  แสดงว่า ผลการด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จในระดับปานกลาง 

ค. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจระหว่าง 7 ถึง 10  แสดงว่า ผลการด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จในระดับมาก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   
ประเด็น 

  

จ านวน 
ประชาชน 

ความพึงพอใจ 

คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 120 820 6.83 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 120 799 6.66 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 120 786 6.55 

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 120 791 6.59 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 120 800 6.67 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 120 826 6.88 

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 120 801 6.68 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 120 815 6.79 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 120 832 6.93 
ภาพรวม 6.73  

 
จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อ

ผลการด าเนินงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 6.93  แสดงว่า ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วางใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานประสบความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  : การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  

ประเด็น 
  

จ านวน 
ประชาชน 

ความพึงพอใจ 

คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 120 867 7.23 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 120 859 7.16 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 120 833 6.94 

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 120 813 6.78 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 120 810 6.75 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 120 839 6.99 

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 120 855 7.13 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 120 848 7.07 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 120 865 7.21 

ภาพรวม 7.07  7.03 

จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจของต่อผลการด าเนินงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม   7.07 แสดงว่า ผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลแม่วางในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประสบความส าเร็จในระดับมาก 

   

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น จ านวน ความพึงพอใจ 

    
 

      ประชาชน คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 120 792 6.60 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 120 783 6.53 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 120 800 6.67 

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 120 789 6.58 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 120 790 6.58 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 120 806 6.72 

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 120 811 6.76 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 120 799 6.66 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 120 795 6.63 

ภาพรวม 6.63  

จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อผลการด าเนินงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  6.97 แสดงว่า ผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วางในยุทธศาสตร์ที่ 3 ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านการสร้างสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น 
   

จ านวน ความพึงพอใจ 

ประชาชน คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 120 785 6.54 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 120 791 6.59 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 120 799 6.66 

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 120 780 6.50 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 120 779 6.49 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 120 826 6.88 

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 120 807 6.73 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 120 825 6.88 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 120 815 6.79 

ภาพรวม 6.67  

จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสร้างสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อผลการด าเนินงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 7.01 แสดงว่า ผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วางในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 

 

ยุทธศาสตร์ที๕่ :การพัฒนาด้านความม่ันคงทางการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมทางการเมือง  

ประเด็น 
 

จ านวน ความพึงพอใจ 

ประชาชน คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 120 779 6.49 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 120 786 6.55 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 120 782 6.52 

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 120 794 6.62 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 120 799 6.66 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 120 783 6.53 

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 120 802 6.68 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 120 815 6.79 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 120 821 6.84 

ภาพรวม 6.63 

จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความมั่นคงทางการเมือง การปกครอง การ
บริหารจัดการ การมีส่วนร่วมทางการเมือง   พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อผลการด าเนินงาน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยรวม  6.92 แสดงว่า ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วางในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ประสบ
ความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน  

ประเด็น 
 

จ านวน ความพึงพอใจ 

ประชาชน คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 120 846 7.05 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 120 849 7.08 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 120 867 7.23 

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 120 862 7.18 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 120 821 6.84 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 120 888 7.40 

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 120 876 7.30 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 120 894 7.45 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 120 883 7.36 

ภาพรวม 7.21 

จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน   
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อผลการด าเนินงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  7.21 แสดงว่า ผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วางในยุทธศาสตร์ที่ 6  ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับมาก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ประเด็น 
 

จ านวน ความพึงพอใจ 

ประชาชน คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 120 768 6.40 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 120 758 6.32 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 120 789 6.58 

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 120 780 6.50 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 120 745 6.21 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 120 798 6.65 

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 120 782 6.52 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 120 780 6.50 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 120 795 6.63 

ภาพรวม 6.48 

จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว   พบว่า ประชาชน มีความ
พึงพอใจของต่อผลการด าเนินงาน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 6.60 แสดงว่า ผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลแม่วางในยุทธศาสตร์ที่ 7  ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ประเด็น 
   

จ านวน ความพึงพอใจ 

ประชาชน คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 120 831 6.93 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 120 814 6.78 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 120 812 6.77 

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 120 829 6.91 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 120 795 6.63 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 120 825 6.88 

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 120 822 6.85 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 120 836 6.97 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 120 829 6.91 

ภาพรวม 6.85 

จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน   
พบว่า ประชาชน มีความพึงพอใจของต่อผลการด าเนินงาน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 6.86 แสดงว่า ผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วางในยุทธศาสตร์ที่ 8  ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    

ประเด็น 
 

จ านวน ความพึงพอใจ 
ประชาชน คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 120 726 6.05 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 120 729 6.08 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 120 722 6.02 

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 120 746 6.22 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 120 754 6.28 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 120 786 6.55 

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 120 752 6.27 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนให้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 120 759 6.33 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 120 771 6.43 

ภาพรวม 6.25 

จากแบบที่ ๓/๓ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   พบว่า ประชาชน มีความ
พึงพอใจของต่อผลการด าเนินงาน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 6.24 แสดงว่า ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
แม่วางในยุทธศาสตร์ที่ 9  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
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สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจ าปี 2562  และข้อเสนอแนะ 
 
 การประเมินเชิงปริมาณ 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาต าบลในปีที่ผ่าน
มาได้จัดท าแผนงานโครงการ และกิจกรรมไว้จ านวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน  โดยได้จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
ท าให้ในเชิงปริมาณการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถด าเนินการได้ร้อยละ............56................ 

 
 การประเมินเชิงคุณภาพ 

การประเมินความพึงพอใจ ตามยุทธศาสตร์  สามารถสรุปได้ดัง นี้ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชน  ได้ 7.21 คะแนน จากคะแนนเต็ม  10  
2.ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 6.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10  
3. ความพึงพอใจระดับรวม (สัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก) ค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ  

92.71  (เกินร้อยละ 50 ) แสดงให้เห็นว่าในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วาง
ในภาพรวมได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. ด้านงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของ

ประชาชน  โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะต้องด าเนินการพัฒนาอีกมาก ท าให้เทศบาลต าบลแม่วางไม่
สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดได้ ซึ่งส่งผลต่อสัดส่วนของจ านวนโครงการที่ปรากฎในแผนและจ านวน
โครงการที่สามารถท าได้  

2. ด้านสภาพพ้ืนที่  ความจ ากัดทางด้านภูมิอากาศ ท าให้ด าเนินการโดยเฉพาะการก่อสร้างด้านโครงการ
พ้ืนฐาน อาจมีความล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ 

3. ขาดการประชาสัมพันธ์แก่หมู่บ้าน เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ท าให้ประชาชนไม่รับทราบผลการด าเนินงาน 
4. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  และ ไม่ให้ความส าคัญในการร่วมประชุมจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 

ท าให้โครงการที่ได้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ได้อย่างตรงจุด เนื่องจากมติที่ประชุม
ไม่ได้มาจากเสียงส่วนใหญ่ 
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