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 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2563  -  กันยายน ๒๕๖3) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริกได้ทราบ ซึ่งคณะกรรมการฯหวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที ่ ๑ 

บทน ำ 
 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี

จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ 
ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก จึงเป็นการติดตาม
ผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่พริกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

 3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี  (พ .ศ .       
2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพ
พ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืน
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลแม่พริก 

  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ 
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
พริกให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่ง
เหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลแม่พริกหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๙ (๑)   
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ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๙ (๒)   

 

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 (๓)   

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 (3)   
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4. เครื่องมือและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่
เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผล
ดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้ง
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 



๕ | การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แม่พริก ปีงบประมาณ 2563 

 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931  ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

4.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง (adequacy)  
ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสม  ถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  

ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   
   2) ด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว มีการส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
สนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิต ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
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เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 
   3) ด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำและสำธำรณสุข การจัดการและสนับสนุนการศึกษาทั้งใน
และนอกโรงเรียน ส่งเสริมอาชีพเพ่ือการด ารงชีวิตในอนาคต และส่งเสริมสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มี
สภาพมั่นคงแข็งแรง   
   4)  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย ส่งเสริม พัฒนาความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตและรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้น สามารถด ารงชีวิตประจ าวัน ได้อย่างมีความสุข ตั้งแต่
วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ จนถึงผู้สูงอายุ ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 
   5)  ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูก
ท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  
ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนให้คงอยู่และถาวร 

 6) ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ประชาชนในพ้ืนที่กล้าแสดงออกทาง
การเมือง การมีร่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาชุมชนและท ากิจกรรมต่าง ๆ  แบบ
บูรณาการ 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

 (๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   

 (๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

4.2  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่ น  ในระดับ

ชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่พริก มีหมู่บ้านและพ้ืนทีท่ าการเกษตรบางส่วนติดพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่อุทยาน พ้ืนที่ทหาร และเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่ง
มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  
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(๑)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  
ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาส
และอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วง
โซ่แห่ งคุณค่าภายในท้องถิ่น  (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning 
functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อน   

4.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และที่แก้ไข เพ่ิมเติม หรือ

เปลี่ยนแปลง ในห้วงระยะเวลาปี 2563 
4.๔  ด ำเนินกำรตรวจสอบในระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น  ว่ำสำมำรถเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่ 
4.๕  สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรในแผนพัฒนำ   
4.๖  สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  
4.๗  เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในปีท่ีผ่ำนมำและปีปัจจุบัน 
4.๘  เสนอแนะควำมคิดเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล 

 ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วง
เวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

1. ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  
ดังนี้ 
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รำยไตรมำส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
  ระยะ 1 ปี 
  (1) เดือน ตุลาคม – กันยายน 

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

 (๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  

๒.  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ดังนี้   
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๑.  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 

(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931  ลงวันที่ ๑5 
พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

๒.  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
                 ต าบลแม่พริกในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
                 ต าบลแม่พริกในแต่ละยุทธศาสตร์ 

๓.  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

http://www.dla.go.th/
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๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย   

 
 
 
   



๑๑ | การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แม่พริก ปี 2563 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ ได้ด าเนินการ ร้อยละ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ร้อยละ ไม่ได้ด าเนินการ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 40 10 5.38 18 9.68 12 6.45 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 30 21 11.29 0 0.00 9 4.84 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 9 7 3.76 0 0.00 2 1.08 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 64 54 29.03 1 0.54 9 4.84 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 24 20 10.75 0 0.00 4 2.15 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 19 17 9.14 0 0.00 2 1.08 

รวม 186 
129 69.35 19 10.22 38 20.43 

148 79.57 38 20.43 
รวมทั้งหมด 186 100 

 
 

 
 
สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 

 

= 
148 x 100. 

186 

คิดเป็นร้อยละ =   79.57 
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การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 จากตารางข้างต้นพบว่า ยุทธศาสตร์ท่ีมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์   
ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 54 โครงการ      
คิดเป็นร้อยละ 29.03 เนื่องจากเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดท้ังปี โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส การจ่ายเบี้ยยังชีพต่าง ๆ รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว จ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.29  

ส่วนยุทธศาสตร์ท่ีมีผลการด าเนินโครงการน้อยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
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1.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ ได้ด าเนินการ ร้อยละ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ ไม่ได้ด าเนินการ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  15 9 10.71 2 2.38 4 4.76 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  10 4 4.76 0 0.00 6 7.14 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 10 8 9.52 0 0.00 2 2.38 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 21 19 22.62 0 0.00 2 2.38 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 8 7 8.33 1 1.19 0 0.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 20 17 20.24 0 0.00 3 3.57 

รวม 
84 64 76.19 3 3.57 17 20.24 
84 67 79.76 17 20.24 

รวมทั้งหมด 84 ร้อยละ 100 
 

 
 
สรุปผลการติดตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

 
67 x 100. 

84 

คิดเป็นร้อยละ =      79.76 
 
 
 
 
 

= 
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การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 จากตารางข้างต้นพบว่า ยุทธศาสตร์ท่ีมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 19 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 22.62 ของโครงการท้ังหมด เนื่องจากเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล      
แม่พริกด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบ้าน
การเมืองการบริหาร จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.24  

ส่วนยุทธศาสตร์ท่ีมีผลการด าเนินโครงการน้อยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ | การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แม่พริก ปี 2563 
 

1.3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลเงินอุดหนุน ประจ าปี 2563 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่ขอรับการ

อุดหนุน 
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

เงินเหลือ
จ่าย 

1 โครงการประกอบรัฐพิธี  15,000 อ าเภอแม่สรวย  ไม่ม ี
2 โครงการสนับสนุนการจัดงานถวาย

สักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช 
30,000 

 
อ าเภอแม่สรวย  ไม่ม ี

3 โครงการจดังานศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชฯ 

40,000 อ าเภอแม่สรวย  ไม่ม ี

4 โครงการประเพณีวันสงกรานต ์ 5,000 อ าเภอแม่สรวย ไม่ได้ด าเนินการ - 
5 โครงการบริหารจัดการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่าย
ปกครอง อ าเภอแม่สรวย 

10,000 ศูนย์ คตส.  
อ าเภอแม่สรวย 

 ไม่ม ี

6 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. ระดับอ าเภอ 

35,000 ทต.แม่สรวย  ไม่ม ี

7 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (ม.1, ม.12 และ ม.13 
หมู่ละ 20,000 บาท) 

60,000 ม.1, ม.12 และ ม.13  ไม่ม ี

8 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า  
หมู่ที่ 1 ต าบลแม่พริก 

139,106.88 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอแม่สรวย 

 ไม่ม ี

9 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า  
หมู่ที่ 10 ต าบลแม่พริก 

110,249.38 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอแม่สรวย 

 ไม่ม ี

10 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ี 1 

50,000 สนง.ปภ.จ.เชียงราย  ไม่ม ี

11 โครงการผ่าตดั ท าหมันเพื่อลด
จ านวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าและแมวไม่
มีเจ้าของในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย 

3,000 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ไม่ม ี

12 โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุง 

8,000 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย 

 ไม่ม ี

 
หมายเหตุ : โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2563 ไม่มีการด าเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-
2019 จึงไม่มีการสนับสนุนงบประมาณในโครงการดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ | การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แม่พริก ปี 2563 
 

1.4 การเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การเปรียบเทียบผลภาพรวมการติดตามและประเมินผลการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ปีงบประมาณ 2562 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ ได้ด าเนินการ ร้อยละ อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ร้อยละ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  38 10 5.68 18 10.23 10 5.68 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  28 22 12.50 - - 6 3.41 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 9 8 4.55 - - 1 0.57 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 57 47 26.70 - - 10 5.68 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 25 19 10.80 - - 6 3.41 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 19 19 10.80 - - 0 0.00 

รวม 176 125 71.02 18 10.23 33 18.75 
  176 143 81.25 33 18.75 

รวมทั้งหมด 176 ร้อยละ 100 
สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

= 
143 x 100. 

176 

คิดเป็นร้อยละ =   81.25 
 

 ปีงบประมาณ  2563 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ ได้ด าเนินการ ร้อยละ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ร้อยละ ไม่ได้ด าเนินการ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  40 10 5.38 18 9.68 12 6.45 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  30 21 11.29 0 0.00 9 4.84 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 9 7 3.76 0 0.00 2 1.08 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 64 54 29.03 1 0.54 9 4.84 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 24 20 10.75 0 0.00 4 2.15 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 19 17 9.14 0 0.00 2 1.08 

รวม 186 
129 69.35 19 10.22 38 20.43 

148 79.57 38 20.43 
รวมทั้งหมด 186 100 

สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 

 

= 
149 x 100. 

186 

คิดเป็นร้อยละ =   79.57 



๑๗ | การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แม่พริก ปี 2563 
 

 การเปรียบเทียบผลภาพรวมการติดตามและประเมินผลการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 
สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ 2563 
 จากการสรุปผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ 2563 จะเห็นได้ว่ามี
บางยุทธศาสตร์ลดลงและบางยุทธศาสตร์มีผลการด าเนินโครงการเพ่ิมขึ้น คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด 2019 ท าให้ห้วงระยะเวลาดังกล่าวไม่สามารถด าเนินโครงการได้จึงมีการโอนงบประมาณโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการมาด าเนินโครงการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ(การจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุ) เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการบริการสาธารณะของ อบต. มีผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งเกิดประโยชน์สูงสูดแก่ประชาชนและบริการสาธารณะประชาชนในพ้ืนที่ครบทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ | การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แม่พริก ปี 2563 
 

 การเปรียบเทียบผลภาพรวมการติดตามและประเมินผลการตามแผนการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ ได้ด าเนินการ ร้อยละ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ ไม่ได้ด าเนินการ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  18 4 4.88 12 14.63 2 2.44 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  6 3 3.66 - - 3 3.66 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 12 11 13.41 - - 1 1.22 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 20 18 21.95 - - 2 2.44 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 8 6 7.32 - - 2 2.44 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 18 13 15.85 - - 5 6.10 

รวม 82 55 67.07 12 14.63 15 18.29 
 82 67 81.71 15 18.29 

รวมทั้งหมด 82 ร้อยละ 100 
 สรุปผลการติดตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

 
67 x 100. 

82 

คิดเป็นร้อยละ =      81.71 
 

 ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ ได้ด าเนินการ ร้อยละ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ ไม่ได้ด าเนินการ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  15 9 10.71 2 2.38 4 4.76 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  10 4 4.76 0 0.00 6 7.14 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 10 8 9.52 0 0.00 2 2.38 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 21 19 22.62 0 0.00 2 2.38 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 8 7 8.33 1 1.19 0 0.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 20 17 20.24 0 0.00 3 3.57 

รวม 
84 64 76.19 3 3.57 17 20.24 
84 67 79.76 17 20.24 

รวมทั้งหมด 84 ร้อยละ 100 
สรุปผลการติดตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

 
67 x 100. 

84 

คิดเป็นร้อยละ =      79.76 
 
 
 

= 

= 



๑๙ | การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แม่พริก ปี 2563 
 

 การเปรียบเทียบผลภาพรวมการติดตามและประเมินผลการตามแผนการด าเนินงาน 

 
 
สรุปผลการติดตามแผนการด าเนินงานในภาพรวมระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ 2563 
 จากการสรุปผลการติดตามแผนการด าเนินงานในระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ 2563 จะเห็นได้ว่ามี
บางยุทธศาสตร์ลดลงและบางยุทธศาสตร์มีผลการด าเนินโครงการเพ่ิมขึ้น คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 และยุทธศาสตร์ที่ 6 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 อบต.แม่พริกจึงมีการด าเนิน
โครงการในการป้องกันและให้ความรู้แก่ผู้น าและประชาชนในการป้องกันโรคดังกล่าว เช่น การจัดท าหน้ากากอนามัย 
การท าความสะอาดสถานที่ รวมถึงการเฝ้าระวังและมีมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด อีกทั้ง
ยังได้ด าเนินโครงการในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และในภาพรวม
จะเห็นได้ว่าผลการด าเนินโครงการมีปริมาณที่ลงลงเล็กน้อยจากปีงบประมาณ 2562 แต่ยังสามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จได ้
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
แบบติดตามการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

 



20 การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น อบต.แม่พริก ปีงบประมาณ 2563 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
            ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) หมู่ที่ 5  120,000    

2 ถนนลาดยาง ทับถนนภายในหมู่บา้น สายหลัก  หมู่ที่ 8 150,000     

3 โครงการติดตั้งไฟก่ิงสาธารณะ หมูท่ี่ 13 บ้านป่าซางพัฒนา 130,000     

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) หมู่ที่ 1 150,000    

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่3 (สายห้วยลึก-ห้วยลอ) 180,000      
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่4 (บริเวณทางขึ้นวัด) 120,000    

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่6 (บ้านนายคงเดช มาศภมร) 120,000     

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่6 (บ้านนายแสวง ยาปันและบ้านนายอ้าย ขวาเมืองพาน) 120,000     

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่6 (บริเวณบา้นนางผ่องใส แก้วนาง) 120,000     

10 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) หมู่ที่ 6  120,000     

11 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที ่7 (ทางเข้าฌาปนสถาน) 180,000    

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่9 (ซอย 12, ซอย 5) 150,000     

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 10 160,000      
14 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) หมู่ที่ 11 150,000     
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          ๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 ก่อสร้างรางระบายน้้า บริเวณหน้าวัด ปางอ้อย หมู่ที่ 9 130,000     

2 ก่อสร้างรางระบายน้้า คอนกรตีเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวดั ปางอ้อย หมู่ที่ 9 130,000     

3 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล. ล้าเหมืองตอน 4 หมู่ที่ 2 (สายดงน้อย) 180,000    

4 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม หมู่ที่ 5 (บ้านนายใจ เขื่อนแก้ว) 150,000     

5 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจา้หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 170,000      
6 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 12 180,000    

7 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 (บริเวณฌาปนสถาน) 150,000     

8 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อปพร. ต้าบลแม่พริก 1,100,000     

 
ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 
              2.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการด้าเนินตามพระราชด้าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  50,000      
2 โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 30,000      

3 กิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 80,000      
4 กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน 100,000      

5 โครงการประชารัฐ 50,000      
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสันติและสมานฉันท์ 50,000      
7 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนารายได้แก่ประชาชน 150,000      

8 โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกชา/กาแฟ/ไม้ผล 100,000    

9 โครงการปลูกพืชปลอดสารพิษในโรงเรือน 90,000     

10 สร้างเครือข่ายเรียนรูเ้กษตรกร 10,000     
11 อบรมประชาชนเกี่ยวกับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 30,000     

12 ก่อสร้างปรับปรุงสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงนิเวศก์และการอนุรักษ ์ 30,000      

13 โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนต้าบลแม่พริก 10,000      
 
 

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมและธรรมชาติ 20,000     

2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000     

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของต้าบลแม่พริก 10,000     

4 โครงการสืบฮตีตวยฮอยไหว้สาครบูาสังฆเจ้า สระเกลา้ด้าหัวพ่ออุ้ย แม่อุ้ย ต้าบลแม่พริก 80,000     

5 การจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 150,000      
6 การจัดงานวันสา้คัญทางศาสนา 5,000      

7 โครงการอบรมธรรมสญัจร 20,000      
8 โครงการรดน้้าดา้หัวผูสู้งอายุและประเพณีสงกรานต์ล้านนา 40,000     

9 โครงการหล่อเทียนพรรษาและประเพณีเขา้พรรษา 60,000      

10 โครงการจดังานลอยกระทง 50,000     
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

11 โครงการประกอบรัฐพิธี  20,000      
12 โครงการสนับสนุนการจัดงานถวายสักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช 30,000      

13 โครงการจดังานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ 40,000      
14 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศาลสมเด็จ ฯ  135,000      
15 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 20,000      

16 โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์  5,000     

17 โครงการสืบสานประเพณีนมสัการและสรงน้้าพระธาตุดอยตุง 8,000      
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสขุ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกที ่๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 สนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย 20,000      
2 โครงการศึกษานอกสถานท่ี 20,000      

3 โครงการจดัท้าแผนการศึกษา 15,000      
4 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 50,000     

5 โครงการจดัซื้อสื่อ ,วัสดุการศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60,000      
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3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 
โครงการผ่าตดั ท้าหมันเพื่อลดจ้านวนสุนัขและแมวที่เป็นสตัว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าและแมวไม่มี
เจ้าของในพื้นที ่จังหวัดเชียงราย 

3,000      

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคระบาดโรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม ่ 200,000      

3 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย ์ 

50,000      
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเขม้แข็งและยั่งยืน 20,000     

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข    

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย              

4.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โรงเรียนผูสู้งอายุ 200,000      
2 สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมลูฐานและกิจกรรม ของ อสม. 195,000      
3 โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอาย ุ 20,000      

4 โครงการปลูกพืชสมุนไพร 50,000      
5 การส่งเสริมและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 200,000      

6 โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด 20,000     

7 โครงการรณรงค์ป้องกันการค้ามนษุย์ 30,000     
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

8 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา / เครื่องออกก้าลังกาย 65,000      
9 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 100,000     

10 ส่งเสริมแก้ไขปญัหายาเสพติด 300,000      
11 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด 5,000,000     

12 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ 50,000      

13 โครงการจดังานวันท้องถิ่นไทย 20,000      
14 การจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 10,000     

15 การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ 10,000     

16 โครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุม่ผูสู้งอายุ 30,000      
17 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผูด้้อยโอกาสต่างๆ  20,000      

18 โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแกผู่้ยากไร้ ผูด้้อยโอกาส ผู้ยากจน 50,000      
19 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวัยรุ่น 30,000      

20 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตา้บลแม่พริก 30,000      
21 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตา้บลแม่พริก 50,000      

22 โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมประชาชนต้าบลแม่พริก 50,000      
23 โครงการส่งเสริมศักยภาพ อสม.ตา้บลแม่พริก 50,000      
24 โครงการอบรมเยาวชน 100,000      

25 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุท่ีบ้าน (อผส.) 25,000     

26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเอดส ์ 10,000      

28 โครงการจดัท้าธนาคารน้า้ใต้ดินภายในหมู่บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.แม่พริก 200,000      
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4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 งานการแพทย์ฉุกเฉินต้าบลแม่พรกิ 50,000      
2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อปพร. 100,000      

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  50,000      
4 จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนต้าบลแม่พริก 300,000      

5 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สนามส้าหรับดับไฟป่า 20,000      
6 พัฒนากิจการอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน 150,000      
7 ฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (หลักสตูรทบทวน )  100,000     

8 การส่งเสริมให้ความรูด้้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย 50,000      
 
4.3 แผนงานการศึกษา     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการจดัสร้างศูนย์เรียนรู้ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 100,000      
2 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่พริก 2 500,000      

3 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านสันจา้ปา ค่าอาหารกลางวัน 1,700,000      
4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่พริก  ค่าอาหารกลางวัน 616,000      
5 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านปางอ้อยค่าอาหารกลางวัน 140,000      

6 อุดหนนุโรงเรียนชุมชนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริกค่าอาหารกลางวัน 140,000      

7 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน, ค่าชุดนักเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าหนังสือเรียน) 

300,000      
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

8 โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) 1,500,000      
9 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครผููดู้แลเด็กและผู้ดูแลเด็ก 50,000      

10 การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 20,000      
11 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ ศพด. 70,000      
12 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000      

13 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 30,000      
14 สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000      

15 โครงการวันวิชาการฯ 10,000      
16 โครงการค่ายเยาวชนต้าบลแม่พรกิ 50,000    

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 50,000      
 
4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการแข่งขันกีฬา 200,000      
 
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 สมทบกองทุนวันละบาท 30,000     

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชนต้าบลแม่พริก 30,000      
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4.6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ 100,000      

2 
โครงการสร้างบ้านเทดิไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือบ้านเทิดไท้ในพระบรมวงศส์านุ
วงศ์ทุกพระองค์ 

50,000      

3 โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน 30,000      
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น) 200,000      

 
4.7 แผนงานงบกลาง     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการเสรมิสร้างสวสัดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 3,000,000      

2 โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสงัคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 300,000      
3 โครงการสร้างหลักประกันรายไดผู้สู้งอายุ 11,000,000      

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต้าบลแม่พริก 200,000      
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบรูณ์และยั่งยืน  
5.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างสถานท่ีเกบ็ขยะพิษ 500,000     

2 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 50,000      

3 โครงการส่งเสริมการท้าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ / เศษอาหาร 30,000      
4 โครงการปลูกหญ้าแฝก 5,000    

5 โครงการเฝ้าระวังและแกไ้ขปัญหาไฟป่า 50,000      
6 โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 50,000      
7 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้้า 50,000      

8 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชสวนผสม 50,000    

9 โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน 20,000    

10 โครงการจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ ์ในการคัดแยกขยะและขนส่งขยะมีพิษและขยะอันตราย  50,000    

11 โครงการแกไ้ขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 40,000      

12 โครงการส่งเสริมความรู้และวิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชน 50,000      
13 โครงการถนน, สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรตฯิ 100,000     

14 โครงการคลองสวยน้้าใส 50,000     

15 โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้การใช้พลังงาน 50,000   

16 โครงการจดัตั้งโรงงานระบบการผลิตพลังงานทดแทน 100,000     
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5.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต 100,000      
2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,000      

3 โครงการปลูกป่าเพื่อพื้นที่สีเขยีว 10,000      
4 โครงการสร้างฝายชะลอน้้าและกกัเก็บน้้าเฉลมิพระเกียรติฯ 50,000      

5 โครงการธนาคารน้้าใตด้ิน 50,000      
6 โครงการจดัท้าแนวกันไฟป่าต้าบลแม่พริก 100,000      
7 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 15,000      
 
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการจดัเก็บขยะอันตราย 25,000      
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร               

6.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.  35,000      

2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมทางการเมือง 50,000      
3 การเพิ่มศักยภาพหรือพัฒนาศักยภาพผู้บรหิาร  พนักงานและลูกจ้าง อบต.แม่พริก 200,000      
4 กิจกรรมการส่งเสรมิการป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน 50,000      

5 โครงการฝึกอบรมเพื่อรองรับการจดัเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 20,000      
6 โครงการเสรมิสร้างความปรองดองสันติสุขสมานฉันท์และปกป้องเทดิทูลสถาบันฯ 50,000      

7 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมตามแผนการป้องกันการทุจริต 150,000      
8 การบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอน 200,000      
9 อุดหนุนหน่วยงานรัฐหรือกลุ่มองคก์รต่างๆ 200,000      

10 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในส้านักงาน 150,000      
11 การจัดท้าแผนท่ีภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 250,000      

12 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน 100,000      
13 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร 20,000      
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6.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ภายใต้โครงการพระราชด้ารดิ้านสาธารณสุข 260,000      
 
6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน 10,000     

2 สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนหรือชุมชน 500,000      

3 โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต้าบล 20,000      
4 โครงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝา่ยปกครอง อ้าเภอแม่สรวย 10,000      

5 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพฒันาท้องถิ่น 20,000     
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี 2563 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส ์เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 

            ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการเทลานคอนกรตีเสริมเหลก็ อบต.แม่พริก 300,000      
2 โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้้า อบต.แม่พริก 1,000,000      
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข    

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย              

4.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 200,000      
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี 2563 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส ์เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 

            ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ปรับปรุงถนนสายหลัก หมู่ที่ 4 (จดุบริเวณบ้านนายสุทน โปทามลู) 120,000      

2 ปรับปรุงถนนเดมิ หมู่ที่ 6 (จุดสะพานข้างบ้านนายไพจิตร จันทร์เอย้) 120,000      
3 ปรับปรุงถนนสายหลัก หมู่ที่ 6 (ข้างสวนนายบุญม ีทาติ๊บ) 120,000    

 
 

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
   

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ปรับปรุงแนวกันตลิ่งในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 120,000      

2 ปรับปรุงแนวกันตลิ่ง (ห้วยแห้ง) หมู่ที่ 11  150,000      
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี 2563 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส ์เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 

            ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ก่อสร้างทางลาดคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) บริเวณทางเข้า อบต. 61,000      

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 12 (บริเวณฌาปนสถาน) จ้านวน 2 จุด 272,000      
3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 (บริเวณจุดท่อเหลีย่ม) 22,000      
4 โครงการติดตั้งไฟก่ิงสาธารณะ หมูท่ี่ 3 - หมู่ที่ 10 150,000      

5 โครงการติดตั้งไฟก่ิงสาธารณะ หมูท่ี่ 1 150,000      
6 โครงการติดตั้งไฟก่ิงสาธารณะ หมูท่ี่ 12 เชื่อม หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 7 150,000      

 ๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
ได้ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 จ้านวน 1 แห่ง บริเวณหน้าวัดหัวทุ่ง 100,000      

2 ก่อสร้างท่อเหลีย่มคอนกรตีเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านเกาะ) 240,000      
3 ก่อสร้างฝายน้้าล้นคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 (บริเวณฝายร่องถ่อน) 250,000      
4 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบดดูน้้า หมู่ที่ 13 จ้านวน 1 แห่ง 320,000      

5 ก่อสร้างเวทีภายในอาคารสุขภาวะอ้าเภอแม่สรวย (อบต.แม่พริก) 170,000      
6 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อบต.แม่พริก อาคารหลังเก่า) 120,000      

 



  36 | การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แม่พริก ปีงบประมาณ 2563 

 

การติดตามและประเมินผล 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พรกิ  อ าเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงราย 
+++++++++++++++++++++ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ให้ได้มาตรฐาน 

1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

งานรับผดิชอบหลกั 

 การด าเนินงาน 
ได้ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3   จุดเร่ิมต้นบริเวณสายห้วยลึก - ห้วยลอ  

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 320.00 ตรม. 

165,000 บ้านสันจ าปา 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง    

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 
 

จุดเร่ิมต้นบริเวณสายทางข้ึนวัด  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 65.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 195.00 ตรม.  

100,000 บ้านปางกลาง 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง    

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6  จุดเร่ิมต้นบริเวณหน้าบ้านนางผ่องใส แก้วนาง 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 65.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 195.00 ตรม. 

100,000 บ้านปางอาณา
เขต หมู่ที่ 6 

กองช่าง    

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  
ถนน คสล. หมู่ที่ 7 

บริเวณทางเข้าฌาปนสถาน ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตรม.พร้อมวางท่อระบายน้ า  
ขนาด 0.60 ม. ยาว 5.00 ม.  

160,000 บ้านทุ่งฟ้าผ่า 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง    

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9  ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 89.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
270.00 ตรม. หรือ 
จุดที่ 1 ซอย 5 ขนาดกว้าง 3.00 ม.  
ยาว 52.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 157.50 ตรม. 
จุดที่ 2 ซอย 12 ขนาดกว้าง 3.00 ม.  
ยาว 37.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 112.50 ตรม. 

130,000 บ้านปางอ้อย  
หมู่ที่ 9 

กองช่าง    

6 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) 
หมู่ที่ 1 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคแม่สรวย 140,000 บ้านแม่พริก 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง    

7 โครงการขยายแนวเขตไฟฟา้ 
(ทางเข้าฌาปนสถาน) หมู่ที ่10 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคแม่สรวย 150,000 บ้านโฮ่ง  
หมู่ที่ 10 

กองช่าง    
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1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

งานรับผดิชอบหลกั 

การด าเนินงาน 

ได้ด าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ อปพร. ต.แม่พรกิ 
(อบต. แม่พริก) 

จ านวน 1 หลัง กวา้ง 8.00 ม. ยาว 25.00 ม. 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 200 ตรม. 
 

1,100,000 อบต.แม่พริก กองช่าง    

2 โครงการก่อสร้าง เทลาน คสล.  
หมู่ที่ 13 
 

บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่เทลาน 
กว้าง 16.00 ม. ยาว 23.00 ม. หนา 0.10 ม.  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 349.00 ม.  

130,000 บ้านป่าซาง
พัฒนา  

หมู่ที่ 13 

กองช่าง    

3 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 5 
 

บริเวณบ้านนายใจ เขือนแก้ว 
ขนาดกวา้ง 2.40 ม. ยาว 1.60 ม.  

130,000 บ้านปางต้นผึ้ง 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง    

4 โครงการก่อสร้างแนวปอ้งกันตลิ่ง  
หมู่ที่ 11 

บริเวณห้วยแห้ง จ านวน 2 จุด  
ขนาด 1.50 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 15.00 ม. 

130,000 บ้านปางซาง 
หมู่ที่ 11 

กองช่าง    

5 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. 
หมู่ที่ 2 
 

บริเวณล าเหมืองตอน 4 สายดงน้อย ขนาดปากราง
กว้าง 0.90 ม. ลึก 0.80 ม. ผนังคอนกรีตหนา 
0.10 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 105 ม. 

160,000 บ้านหัวทุ่ง  
หมู่ที่ 2 

กองช่าง    

6 โครงการปรับปรุงระบบปะปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

ตามแบบแปลนที ่อบต.แมพ่ริกก าหนด 160,000 ชุมชนบ้านสันจ าปา  
หมู่ท่ี 12 

กองช่าง    

7 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 

ขนาด กว้าง 6.00 ม. ยาว 9.90 ม. หรือมีพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 59.40 ตรม. 

160,000 บ้านหัวริน 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง    
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว       

2.1 ส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง       

2.1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป        

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

งานรับผดิชอบหลกั 

การด าเนินงาน 

ไดด้ าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิม 
พระเกียรตฯิ 

กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกยีรติ เนือ่งในวโรกาส
ต่าง ๆ 

5,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

2 โครงการด าเนินงานตามพระราชด าริฯ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

กิจกรรม หรือการฝึกอบรมโครงการด าเนินงานตาม
พระราชด าริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

20,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

 
2.2 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพและเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

      

2.2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป        

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกจิ
ชุมชนเพื่อการพัฒนารายได้แก่
ประชาชน 

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อการ
พัฒนารายได้แกป่ระชาชนหรือกิจกรรมอื่น ๆ 

20,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด      

 
2.3 ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเท่ียว 

2.3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    
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ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

2 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของต าบลแมพ่ริก 

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของต าบลแม่พริก 10,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

4 ค่าดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับดูแลรักษาความ
สะอาดเรียบร้อย การปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ฯ 

20,000 ศาลสมเด็จ
พระนเรศวรฯ 

ส านักปลัด    

 
 
2.4 ส่งเสรมิ อนุรักษ ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

      

 2.4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการงานประจ าปีและสักการะศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกจิกรรมหรือโครงการงาน
ประจ าปีและสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ 

100,000 อบต.แม่พริก กองการศกึษาฯ      

2 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ และ
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกจิกรรมหรือโครงการรด
น้ าด าหั ผู้สูงอาย ุและประเพณีสงกรานต์ล้านนา 

40,000 อบต.แม่พริก กองการศกึษาฯ     

3 โครงการหล่อเทียนและประเพณี
เข้าพรรษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกจิกรรมหรือโครงการหล่อ
เทียนและประเพณีเข้าพรรษา 

40,000 อบต.แม่พริก กองการศกึษาฯ     
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

3.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว และ
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาของ ศพด. 3 ศูนย ์

260,000 ศพด. 3 ศูนย์ กองการศกึษาฯ      

2 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2563 25,000 ศพด. 3 ศูนย์ กองการศกึษาฯ      

3 โครงการวันวิชาการของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก 

กิจกรรมโครงการวันวิชาการของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 10,000 ศพด. 3 ศูนย์ กองการศกึษาฯ     

4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการส่งเสริม สนับสนุนหรือ
พัฒนาพนักงานครูส่วนต าบล ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย 
บุคลากรทางการศึกษา ฯ 

50,000 ศพด. 3 ศูนย์ กองการศกึษาฯ     

5 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการสนับสนุน ส่งเสริม 
พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพด. อบต.แม่พริก 

10,000 ศพด. 3 ศูนย์ กองการศกึษาฯ     

 
3.4 ส่งเสรมิและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 

      

3.4.1 แผนงานสาธารณสุข        

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการความร่วมมือการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

กิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย ์ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวัลยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

27,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด      

2 โครงการด าเนินงานตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

กิจกรรมตามโครงการด าเนินงานตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

260,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด      

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

กิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

3,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด     
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 4.1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป        

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายทัว่ไป
แก่ประชาชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายทัว่ไปแก่ประชาชนหรือ
กิจกรรมอื่น ๆ 

20,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด 
 

    

2 ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับกจิกรรมหรือโครงการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือ
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

25,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด      

 
4.2 แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      

4.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) 

การฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น การฝึกอบรม
หลักสูตรทบทวน การฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งใหม่ 
หรือกิจกรรมอื่น ๆ 

30,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด      

2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการให้ความรู้
ด้านการป้องกันภัยและบรรเทา 
สาธารณภยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในกิจกรรมหรือโครงการ
ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการป้องกันภยัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

25,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด      
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4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
4.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมแก้ไขปญัหายาเสพติด เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมหรอืโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกับการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด การบ าบัด ฟื้นฟู คัดกรอง
ผู้เสพหรือกลุ่มเสี่ยง หรือกจิกรรรมอื่น ๆ 

50,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด      

2 โครงการครอบครัวสัมพันธ ์ เพื่อใช้จ่ายส าหรับกจิกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 30,000 อบต.แม่พริก กองการศกึษาฯ      

3 โครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติด เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการครอบครวัห่างไกลยาเสพติด 20,000 อบต.แม่พริก กองการศกึษาฯ     

 
4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 4.4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป        

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการสร้างบ้านเทิดไท 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 
หรือบ้านเทิดไทพระบรมวงศ์สานุวงค์ 
ทุกพระองค์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ สร้างบ้านเทิดไท 
ร.10 หรือพระบรมวงศ์สานวุงค์ทุกพระองค์ 

30,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด      

 
4.4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 
 

20,000 อบต.แม่พริก กองการศึกษาฯ    

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 
 

10,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    
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ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุต าบลแม่พริก 

เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุต าบลแมพ่ริก 

20,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลแม่พรกิ 

เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลแม่พริก 

20,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมศกัยภาพผู้ป่วยเอดส ์ 10,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

6 โครงการอบรมเยาวชน เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการอบรมเยาวชน 40,000 อบต.แม่พริก กองการศึกษาฯ    

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ต าบลแม่พรกิ 

เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ต าบลแม่พริก 

10,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

  
4.4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

      

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการแข่งขันกีฬาส าหรับเด็ก 
เยาวชน ประชาชนทัว่ไป 

80,000 อบต.แม่พริก กองการศกึษาฯ      

 
4.4.4 แผนงานงบกลาง 

       

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ผู้สูงอาย ุเงินอุดหนุนโครงการสร้าง
หลักประกันดา้นรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

10,842,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพคนพกิาร เงินอุดหนุน
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พกิาร
หรือทุพพลภาพ 

2,918,400 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส ์ตามตามโครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

204,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    
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4.4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

       

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 ค่าใช้จ่ายส าหรับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนต าบลแมพ่ริก 

เพื่อใช้จ่ายส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนต าบลแม่พริก 

30,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด      

 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

      

5.1 ส่งเสรมิและพัฒนาการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

5.1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป        

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่อง
ด้วยพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพฯ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกจิกรรมหรือโครงการที่
เกี่ยวกบัการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองด้วย
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพฯ 

50,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด      

 
5.1.2 แผนงานการเกษตร 

       

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขียว 10,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

2 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและ 
กักเก็บน้ าเฉลิมพระเกียรติฯ 

เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการสร้างฝายชะลอน้ าและกกัเก็บ
น้ าเฉลมิพระเกียรติฯ 

50,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

3 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการอาสาสมัครทอ้งถิ่นรกัษ์โลก 15,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

4 โครงการจัดท าแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟ
ป่าต าบลแมพ่ริก 

เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดท าแนวกนัไฟเพื่อ
ป้องกันไฟป่าต าบลแม่พริก 

10,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

5 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการธนาคารน้ าใต้ดินในเขต
พื้นที่ต าบลแม่พริก 

50,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    
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5.2 ส่งเสรมิและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 

5.2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป        

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการส่งเสริมความรู้ และวิธกีาร
บริหารจัดการขยะในชุมชน 

ฝึกอบรมความรู้และวิธกีารบริหารจัดการขยะใน
ชุมชนหรือกิจกรรมอื่น ๆ 

20,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด      

2 โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

ฝึกอบรมการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันหรอืกิจกรรมอื่น ๆ 

50,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด      

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบรหิาร 

      

6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น        

6.1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป        

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนหรือส่งเสริม
ความเข้มแข็งหรือการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนหรือชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายการสนับสนุนหรือส่งเสริม
ความเข้มแข็งหรือการพัฒนาศักยภาพประชาชน
หรือชุมชน 

30,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด      

2 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรม หรือโครงการ
สนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการ
ทุจริตตามแผนการปอ้งกันการทุจริต 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในกิจกรรมหรือโครงการ
สนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการทจุริตตาม
แผนการป้องกันการทุจริต 

50,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างส าหรับประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกจิกรรมหรือโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งส าหรับประชาชน 

20,000 อบต.แม่พริก กองคลัง    

4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากรของ อปท. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากรของ อบต.แม่พริก เช่น การจัด
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา ฯลฯ 

80,000 อบต.แม่พริก 
ศึกษาดูงานฯ 

ส านักปลัด    
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6.2  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

6.2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการสร้างความปรองดองสันติสุข
สมานฉันท์และปกป้องเทิดทูลสถาบันฯ 

กิจกรรรมสร้างความปรองดองสันติสุขสมานฉันท์
และปกปอ้งเทิดทูลสถาบันฯ 

40,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหรือส่งเสริม
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชน 

กิจกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะสนับสนุน ส่งเสริม
การปฏิบัติงาน ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ 

30,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

 
6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกภาคส่วน 

      

6.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

2 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมรักการอ่าน 10,000 อบต.แม่พริก กองการศกึษาฯ    

3 เงินอุดหนุนส่วนราชการ คตส. อ าเภอ
แม่สรวย 

เพื่อใช้อุดหนุนส่วนราชการ คตส. อ าเภอแม่สรวย 10,000 อ าเภอแม่
สรวย 

ส านักปลัด    

 
6.3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

       

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาฃนของ อปท. ระดับ
อ าเภอ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อปท. ส าหรับด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชน
ของ อปท. ระดับอ าเภอ โดยเทศบาลต าบลแม่สรวย 

35,000 อ าเภอแม่
สรวย 

ส านักปลัด      
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6.3.3 แผนงานการศึกษา        
ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียน
สังกัด กศจ.เชียงราย) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพฐ. จ านวน 4 แห่ง 1. โรงเรียนชุมชนบ้าน
สันจ าปา 1,624,000 บาท 2. โรงเรียนบ้านแม่
พริก 560,000 บาท 3. โรงเรียนบ้านปางอ้อย 
124,000 บาท 4. โรงเรียนป่าเมี่ยงแม่พริก 
120,000 บาท 

2,549,400 โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จ านวน 

4 แห่ง 

กองการศกึษาฯ      

2 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.แม่พรกิ) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.แม่พริก จ านวน 3 แห่ง 1. 
ศพด.แม่พริก 1 จ านวน 235,200 บาท 2. ศพด.
แม่พริก 2 จ านวน 112,000 บาท 3. ศพด.บ้าน
ป่าเมี่ยงแม่พริก 24,500 บาท 

391,000 ศพด.สังกัด 
อบต.แม่พริก 

กองการศกึษาฯ      

3 ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมินมศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ สังกัด 
อบต.แม่พริก จ านวน 3 แห่ง 1. ศพด.แม่พริก 1 จ านวน 
91,978 บาท 2. ศพด.แม่พริก 2 จ านวน 44,073 
บาท 3. ศพด.ป่าเมี่ยงแม่พริก 9,581 บาท โรงเรียน
สังกัด กศจ. เชียงราย จ านวน 4 แห่ง 1. โรงเรียนชมุชน
บ้านสันจ าปา 777,978 บาท 2. โรงเรียนบ้านแม่พริก 
268,268 บาท 3. โรงเรียนบ้านปางอ้อย 59,403 
บาท 4. โรงเรียนป่าเมี่ยงแม่พรกิ 57,486 บาท 

1,374,500 ศพด.สังกัด 
อบต.แม่พริก 
โรงเรียนสังกัด 
กศจ.เชียงราย 

กองการศกึษาฯ      
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6.3.4 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ ส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสว่นราชการ ส านักงาน ปศุ
สัตว์จังหวัดเชียงราย ส าหรับใช้ด าเนินงานหรือ
กิจกรรมหรือโครงการผ่าตัด ท าหมัน สุนัข แมวฯ 

3,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด      

  
6.3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

      

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 เงินอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ 
แม่สรวยงานรฐัพิธ ี

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สรวยงานรัฐพิธี 15,000 อ าเภอ 
แม่สรวย 

ส านักปลัด    

2 เงินอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ 
แม่สรวยงานศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจ าปี 2563 

เพื่อจ่ายเงนิอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอแม่สรวยงาน
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2563 

40,000 ศาลสมเด็จพระ
นเรศวร
มหาราช 

ส านักปลัด    

3 เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 
แม่สรวย งานกาชาดจังหวัดเชียงราย 
(งานพ่อขุนฯ) 

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่
สรวย งานกาชาดจังหวัดเชียงราย (งานพ่อขุน) 

30,000 จังหวัด
เชียงราย 

ส านักปลัด    

4 เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 
แม่สรวย วันสงกรานต์ ประจ าป ี2563 

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่
สรวย วันสงกรานต ์ประจ าป ี2563 

5,000 อ าเภอ 
แม่สรวย 

ส านักปลัด    

5 เงินอุดหนุนประเพณีสรงน้ าพระธาต ุ
ดอยตุง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง ประจ าป ี
2563 

3,000 วัดศาลาเชิงดอย, 
วัดพระธาตุดอยตุง 

ส านักปลัด    
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6.4 แนวทางพัฒนาการปรับปรงุเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

6.4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป        

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ หน่วย การด าเนินงาน 

ด าเนินการ งานรับผดิชอบหลกั ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแนวเขตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท าแนวเขตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด      
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บัญชีสรุปการด าเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พรกิ  อ าเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงราย 

+++++++++++++++++++++ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ให้ได้มาตรฐาน 
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

การด าเนินงาน 
ได้ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการก่อสร้างลานฌาปนสถาน  

หมู่ที่ 13 
พื้นที่เทลาน กว้าง 10.00 เมตร ยาว 22.50 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 225.00 ตารางเมตร 
 

130,000 อบต.แม่พริก กองช่าง    

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

การด าเนินงาน 
ได้ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้

ความรู้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) และ
การจัดท าหนา้กากอนามัย 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ สนับสนุนการด าเนินงาน ใน
การเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และจัดท าหนา้กาอนามัน 

11,795 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    

2 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน
ไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) 

เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหนา้กาก
อนามัย จ านวน 4,998 ชิ้น 

22,491 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย          

4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน         
 4.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

ล าดบัที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนนิการ 

หน่วย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

การด าเนินงาน 
ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ 
ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิาร 
จิตอาสาภัยพบิัติประจ า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ส่งเสริม
ความรู้การจัดการสาธารณภัย หรือสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 

50,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด    
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

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

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (๓) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (4) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙7 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ทีด่ าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 
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- 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

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

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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 ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องThailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (4) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (๓) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙7 
 
 
 
 
 

******************************** 
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จากที่คณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

แม่พริก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  มีข้อเสนอแนะดังนี้    
 ปัญหา 

(๑)  มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและบางหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ 
(๒)  ถนนยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน   
(๓)  มีโครงการบางในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพ่ือการ

พัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น  
(๔)  มีโครงการที่ ไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อประชาชนได้  

โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยาน 
(5)  บางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-2019 
ข้อเสนอแนะ  
(๑)  ควรให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านให้พอเพียง เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้สะดวกและ

ปลอดภัย 
(๒)  ควรให้มีด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือก่อสร้างถนนในหมู่บ้านให้สามารถสัญจรไป-มา

ได้สะดวกและปลอดภัย 
(3)  การพิจารณาโครงการที่บรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นตามความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานมีจ านวน
โครงการที่เยอะเกินไปและบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ 

(4)  การติดตามและประเมินผลควรมีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่เป็นประจ า
ทุกปี เพ่ือจะได้จัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด 

 
 

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

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 



 
 

ภาคผนวก 
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รูปวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 
และ GMS 

 โครงการก่อสร้างทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณทางเข้า อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (สายห้วยลึก-ห้วยลอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (ซอย 12, ซอย 5) 
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 โครงการก่อสร้างรางส่งน ้า คสล. ล้าเหมืองตอน 4 หมู่ที่ 2 (สายดงน้อย) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 โครงการด้าเนินตามพระราชด้าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ (กิจกรรมส่งเสริมฟ้ืนฟูพันธุ์ข้าวท้องถิ่นฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนารายได้แก่ประชาชน (การเลี ยงผึ ง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
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 กิจกรรมตักบาตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการหล่อเทียนพรรษาและประเพณีเข้าพรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 งานรัฐพิธี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

 โครงการศึกษานอกสถานที่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการจัดท้าแผนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการอบรมซ้อมแผน ศพด. ในสังกัด อบต.แม่พริก 
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 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันเชื อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  
กิจกรรมการจัดท้าหน้ากากอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ

เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต้าบลแม่พริก (การจัดตั งโรงเรียนผู้สูงอายุต้าบลแม่พริก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
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 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ราษฎรในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 

 กิจกรรมพ่นหมอกควัน ประจ้าปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการส่งเสริมความรู้และวิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการสร้างฝายชะลอน ้าและกักเก็บน ้าเฉลิมพระเกียรติฯ 
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 โครงการปลูกป่าเพ่ือพื นที่สีเขียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการจัดท้าแนวกันไฟป่าต้าบลแม่พริก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 

 การเพ่ิมศักยภาพหรือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  พนักงานและลูกจ้าง อบต.แม่พริก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการฝึกอบรมเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ภายใต้โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข จ้านวน 3 หมู่บ้าน ๆ ละ 
20,000 บาท 

 หมู่ที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 | การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แม่พริก ปีงบประมาณ 2563 
 

 หมู่ที่ 12 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 หมู่ที่ 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 การจัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมประชุมชี แจงและให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี สินตามกฎหมาย 

 


