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คำนำ 

 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จึงได้ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2563  -  กันยายน ๒๕๖4) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่พริกได้ทราบ ซึ่งคณะกรรมการฯหวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่  ๑ 

บทนำ 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันและมี

จุดมุ่งหมายทีไ่ม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน พัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่น ตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่พริก โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีการดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงานคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

 3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลแม่พริก 

  บทสรุปความสำคัญของการติดตามและประเมินผลก็คือ เป็นการไปสู่การวางแผนการ
พัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องรีบนำจุดแข็ง
นั้นมาดำเนินการและจะต้องมีความรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ/งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการ
และมีความพยายามลดสิ่งที่ เป็นปัญหาและอุปสรรคลง เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและคอยแก้ไขปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพ่ือรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้โอกาสที่เกิดขึ้นนั้นในองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่พริกให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพ่ือดำเนินการขยายแผน/โครงการ/งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและรีบ
ดำเนินการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมพ่ริกโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่
ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตาม
แผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลแม่พริก หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

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

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๙ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๙ (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  ขั้นตอนที่ ๔ 
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 (๓)   

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดทำแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 30 (5)   
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
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4. เครื่องมือและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๑. ใช้รายงานจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ 
e-plan) 

๒. ใช้การสังเกต (observations) เพ่ือดูว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในท้องถิ่น มีการบันทึก การสังเกต แนวทางใน
การสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต แบ่งเป็น  

๒.๑ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนตำบลแม่พริก หรือตัวบุคคล มีกิจกรรม ร่วมกัน  

๒.๒ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง  
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องคก์ารบริหารส่วนตำบลแม่พริก  

๓. ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับรายโครงการและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ดังนี้ 

- แบบท่ี ๑  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  
- แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- แบบท่ี ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
- แบบท่ี ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
- แบบท่ี ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ

ยุทธศาสตร์  
๔. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ใช้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/    

ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
๕. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
5.1 ทำให้ทราบผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก มีการเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการ

ดำเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
5.2 ทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาและดำเนินกิจการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
5.3 ทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตำบลแม่พริก 
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ส่วนที่ 2  

การติดตามและประเมินผล 

➢ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่ อมโยงกลุ่ มจั งหวัด              

กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
1.1 พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
1.2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ือส่งเสริมผลผลิตทางด้านการเกษตร 
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่ม

จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.2 แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
4.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสีย มลภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
6.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
6.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
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2.1 แบบติดตามแผนพัฒนาฯ 
2.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการแก้ไข การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง ในชว่ง ปี 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ได้

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 240,000    
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 240,000    

3 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (ซอย 3/1, ซอย 2/1 เข้าบา้นคุณวรรณา อุ่นปั๋น, ซอยบ้านพอ่
หลวงชุมพร  

210,000 
   

4 โครงการเสริมไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2 (เส้นทุ่งโฮ่ง) 180,000   

5 ปรับปรุงถนนสายหลัก หมู่ที่ 4 (จุดบริเวณบ้านนายสุทน โปทามูล) 120,000   

6 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ที่ 5 (จากฌาปนสถานถึงข้างโรงเรียนฯ) 150,000   

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (บา้นนายแสวง ยาปันและบ้านนายอา้ย ขวาเมืองพาน) 120,000   

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนายไพจิตร จันทร์เอ้ย) 120,000   

9 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ที่ 9 (ซอย 1, 4, 6) 210,000    
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (ซอย 7, ซอย 10, ซอย 8) 220,000    
11 โครงการป้องกันแนวตลิ่งในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 180,000   

12 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ บริเวณหน้าวัดปางอ้อย  หมู่ที ่9 130,000   

13 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น บ้านปางซาง ตำบลแม่พริก 130,000   

14 ก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่3 240,000    
15 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม จำนวน 1 จุด หมู่ที ่5 บ้านปางต้นผึ้ง 130,000   

16 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 3 (ดงกู่) 180,000   

17 โครงการเทลานคอนกรีตฌาปนสถาน หมู่ที่ 6 120,000   

18 โครงการก่อสร้างลานฌาปนสถาน หมู่ที ่13 210,000    
19 ขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที ่13 บา้นป่าซางพัฒนา 70,000   

20 ปรับปรุงท่อระบายนำ้(ท่อลอดเหลี่ยม) หมู่ที่ 5 บริเวณบา้นนายณัฐพล เขื่อนแก้ว 100,000   

21 ปรับปรุงฝายน้ำล้นต้นมะเด่ือ หมู่ที่ 2 100,000   

22 ขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที ่13 150,000    
23 ปรับปรุงฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที ่2 (บริเวณหน้าหอเจ้าเส้ือบา้น) 65,000    
24 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 (ซอย 8) 295,000    
25 ปรบัปรุงแนวป้องกันตลิ่ง หมู่ที ่4 (จุดศาลเจ้าพ่อสามเงา) 484,000    
26 ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 7  277,000    
27 ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 (ซอย 4) และปรับปุรงถนน คสล. หมู่ที ่8 (ซอย 4) 193,000    
28 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (ซอย 9) 135,000    
29 จัดซ้ือถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 10 ขนาด 5000 ลิตร  117,000    
30 ปรับปรุงแนวป้องกันตลิ่ง หมู่ที ่11 (บรเิวณจุดคอสะพานท่าลอ้ข้ามลำห้วยแม่พริก)  189,000    
31 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จำนวน 3 จุด 180,000    
32 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.แม่พริก 200,000    
33 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 1 261,000    
34 ปรับปรุงศาลาฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 180,000    
35 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 (เร่ิมต้นจากลำเหมืองหนองมน เป็นต้นไป) 240,000    
36 ก่อสร้างอาคารหลังคาโดมอเนกประสงค์ อบต.แม่พรกิ 1,600,000   

37 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 8 240,000   

38 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จำนวน 3 จุด 180,000    
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ได้

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
1 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ 10,000   

2 โครงการดำเนินตามพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  50,000   
3 กิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 80,000   
4 กิจกรรมปกปอ้งเทิดทูนสถาบัน 100,000   
5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสันติและสมานฉันท์ 50,000   
6 โครงการส่งเสรมิกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกจิชุมชนเพื่อการพัฒนารายได้แก่ประชาชน 150,000   

7 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 20,000   

8 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 10,000   

9 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของตำบลแมพ่ริก 10,000   

10 การจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 150,000   
11 การจัดงานวันสำคัญทางศาสนา 5,000   
12 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ล้านนา 40,000   

13 โครงการหล่อเทียนพรรษาและประเพณเีข้าพรรษา 60,000   
14 โครงการประกอบรัฐพิธ ี 20,000   
15 โครงการสนับสนุนการจัดงานถวายสกัการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช 30,000   

16 โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ 40,000   
17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จ ฯ  135,000   
18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 20,000   
19 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  5,000   

20 โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 8,000   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ได้

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
1 สนบัสนนุการศึกษาตามอัธยาศัย 20,000   

2 โครงการศึกษานอกสถานที ่ 20,000   

3 โครงการจัดทำแผนการศึกษา 15,000   

4 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 50,000   

5 
โครงการผ่าตัด ทำหมันเพื่อลดจำนวนสนุัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าและ
แมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย 

3,000   

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคอุบตัิใหม่ 200,000   

7 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวัลยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

50,000   

8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน 20,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ได้

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
1 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอาย ุ 20,000    
2 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหายาเสพติด 200,000    
3 โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพตดิ 20,000   

4 โครงการครอบครัวสัมพันธ ์ 100,000   

5 ส่งเสริมแก้ไขปัญหายาเสพติด 300,000    
6 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 20,000    
7 โครงการสง่เสริม/สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ 30,000    
8 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสต่างๆ  20,000    
9 โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผูย้ากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากจน 50,000    

10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่ 30,000    
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม่พัฒนาสตรีตำบลแม่พริก 30,000    
12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลแมพ่ริก 50,000    
13 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนตำบลแม่พรกิ 50,000    
14 โครงการส่งเสริมศักยภาพ อสม.ตำบลแม่พรกิ 50,000    
15 โครงการอบรมเยาวชน 100,000    
16 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) 25,000    
17 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปว่ยเอดส์ 10,000    
18 โครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินภายในหมู่บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกดั อบต.แม่พริก 200,000    
19 งานการแพทย์ฉุกเฉินตำบลแม่พรกิ 50,000    
20 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อปพร. 100,000    
21 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  50,000    
22 จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่พริก 300,000    
23 พัฒนากิจการอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน 150,000    
24 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (หลักสูตรทบทวน )  100,000    
25 การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันภยัและบรรเทาสาธารณภยั 50,000    
26 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา ค่าอาหารกลางวัน 1,800,000    
27 อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่พรกิ  ค่าอาหารกลางวัน 616,000    
28 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางออ้ยค่าอาหารกลางวัน 140,000    
29 อุดหนนุโรงเรียนบ้านป่าเมีย่งแม่พริกค่าอาหารกลางวัน 140,000    

30 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ค่าชุดนักเรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าหนังสือเรียน) 

300,000 
   

31 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 1,500,000    
32 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก 50,000    
33 การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 20,000    
34 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. 70,000    
35 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 30,000    
36 สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000    
37 โครงการวันวิชาการฯ 10,000    
38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000    
39 โครงการแข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. -    
40 โครงการแข่งขันกีฬา 200,000    
41 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชนตำบลแมพ่ริก 30,000    
42 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ 100,000    
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ได้

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

43 
โครงการสร้างบ้านเทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัวหรือบ้านเทิดไทใ้นพระบรมวงศ์
สานุวงศ์ทุกพระองค์ 

50,000 
   

44 โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายทัว่ไปแก่ประชาชน 30,000    
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ได้
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 50,000   
2 โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ / เศษอาหาร 30,000   
3 โครงการปลูกหญ้าแฝก 5,000   
4 โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไฟปา่ 50,000   
5 โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควัน 250,000   
6 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ 50,000   
7 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชสวนผสม 50,000   

8 โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน 20,000   
9 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 40,000   

10 โครงการสง่เสรมิความรู้และวิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชน 50,000   
11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่พริก 200,000   
12 โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้การใช้พลังงาน 50,000   
13 โครงการก่อสร้างฝายมีชวีิต 100,000   
14 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 10,000   
15 โครงการปลูกป่าเพื่อพื้นที่สีเขียว 10,000   
16 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและกกัเก็บนำ้เฉลิมพระเกียรติฯ 50,000   
17 โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 50,000   
18 โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าตำบลแม่พรกิ 100,000   
19 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 15,000   
20 โครงการจัดเก็บขยะอันตราย 25,000   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ได้
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.  35,000   
2 โครงการสง่เสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 50,000   
3 การเพิ่มศักยภาพหรือพัฒนาศักยภาพผูบ้ริหาร  พนักงานและลกูจ้าง อบต.แม่พริก 200,000   
4 กิจกรรมการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 50,000   
5 โครงการฝึกอบรมเพื่อรองรับการจัดเกบ็ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งฯ 20,000   
6 โครงการเสริมสร้างความปรองดองสันติสุขสมานฉันท์และปกป้องเทิดทูลสถาบนัฯ 50,000   
7 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมตามแผนการป้องกันการทุจริต 150,000   
8 การบริหารจัดการภารกิจถา่ยโอน 200,000   
9 อุดหนุนหน่วยงานรัฐหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ 200,000   



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ๑๐ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ได้

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
10 การจัดทำแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพยส์ิน 250,000   
11 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแกป่ระชาชน 100,000   
12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 260,000   
13 โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน 10,000   
14 สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนหรือชุมชน 500,000   
15 โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล 20,000   
16 โครงการบริหารจัดการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง อำเภอแม่สรวย 10,000   
17 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 20,000   

 
2.1.2 แบบติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ได้
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1  จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ตรอกเข้าบา้นนางวรรณา   
อุ่นปั๋น จุดที่ 2 หลังบ้านนายชุมพร  ฐานะกิจ  

210,000 
   

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 จำนวน 3 จุด (ซอย 7, 10, 8) 220,000    

3 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ซอยบา้นนายประเสริฐ  
ทาฤทธิ์ จุดที่ 2 ซอย 9 บ้านนายมานิตย์ ชัยทอง  

240,000 
   

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 จำนวน 3 จุด (ซอย 1, 4, 6) 210,000    

5 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนสายหลักในหมู่บ้าน (เริ่มต้นบ้าน
นายทองคำ ดวงปิก ทางทิศใต้เป็นต้นไป) 

240,000 
   

6 โครงการขยายแนวเขตไฟฟา้และติดต้ังไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 11 210,000    
7 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 100,000   

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6 100,000   

9 โครงการก่อสร้างทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณทางเข้า อบต. 61,000    
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 12 จำนวน 2 จุด 272,000    
11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 บริเวณจุดท่อเหลี่ยม 22,000    
12 โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ หมูที่ 3 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 100,000    
13 โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 1 100,000    
14 โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 12 เช่ือม หมูที ่8 และ หมู่ที ่7 100,000    
15 โครการก่อสร้างอาคารหลังคาโดมอเนกประสงค์ (อบต.แม่พริก) 1,600,00   

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่พริก 300,000    
17 โครงการก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ำ (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ที ่3 240,000    
18 โครงการเทลานคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 210,000    
19 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 180,000    
20 โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบอ่พัก หมู่ที่ 7 240,000    
21 โครงการปรับปรุงฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 180,000   

22 โครงการปรับปรุงแนวกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 120,000   

23 โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ำและวางท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที ่11 150,000    
24 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 12 160,000    
25 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 160,000    
26 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2  100,000    
27 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 240,000    



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ๑๑ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ได้

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
28 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8  250,000    
29 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบดูดน้ำ หมู่ที่ 13 320,000    
30 โครงการก่อสร้างเวทีภายในอาคารสุขภาวะอำเภอแม่สรวย (อบต.แมพ่ริก) 170,000    
31 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (อบต.แม่พริก สนง.หลังเก่า) 120,000    

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ได้

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

1 
โครงการดำเนินงานตามพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

20,000    

2 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลมิพระเกียรตฯิ 10,000   

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนารายได้แก่ประชาชน 25,000   

4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของตำบลแม่พริก 30,000   

5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,000   

6 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000   

7 ค่าดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 60,000   

8 โครงการงานประจำปีและสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 210,000    

9 โครงการรดน้ำดำหัวผูสู้งอายุ และประเพณีสงกรานต์ล้านนา 50,000   

10 โครงการหล่อเทียนและประเพณีเข้าพรรษา 50,000    

11 เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวยงานรัฐพิธ ี 20,000    

12 
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวยงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ประจำปี 2564 

40,000    

13 
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย งานกาชาดจังหวดัเชียงราย 
(งานพ่อขุนฯ) 

40,000    

14 เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย วันสงกรานต์ ประจำปี 2564 5,000   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ได้

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 260,000    
2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครผูู้ดูแลเดก็และผูดู้แลเด็ก 30,000    

3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000    
4 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 30,000    

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดนีอย่างเขม้แข็งและยั่งยืน 10,000   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ได้

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

1 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

30,000 
   

2 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยและบรรเทา 
สาธารณภัย 

30,000 
  



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ๑๒ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ได้

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจำ อปท. 50,000   

4 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมแกไ้ขปัญหายาเสพติด 300,000    
5 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 30,000   

6 โครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติด 20,000    
7 โครงการสร้างบ้านเทดิไทฯ 30,000    
8 โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน 20,000    
9 โครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 20,000    

10 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผูด้้อยโอกาส 20,000    
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผูสู้งอายุตำบลแม่พริก 30,000    
12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่พริก 20,000    
13 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ป่วยเอดส ์ 20,000    
14 โครงการอบรมเยาวชน 40,000    
15 โครงการแข่งขันกีฬา 100,000   

16 เบี้ยยังชีพผู้สุงอาย ุ 10,833,600    
17 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,928,000    
18 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 204,000    
19 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นท่ีตำบลแม่พริก 122,328    
20 ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลแม่พริก 50,000    
21 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรยีนสังกัด กศจ.เชียงราย) 2,562,000    
22 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แม่พรกิ) 411,600    
23 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 30,000   

24 โครงการวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000   

25 ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,330,000    
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ได้

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องด้วยพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพฯ 30,000    
2 โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขยีว 25,000    
3 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและกกัเก็บน้ำเฉลมิพระเกียรติฯ 50,000   

4 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก 25,000    
5 โครงการจดัทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าตำบลแม่พริก 10,000   

6 โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน 25,000    
7 โครงการส่งเสริมความรู้และวิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชน 50,000    
8 โครงการส่งเสริมและแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควัน 200,000    
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ๑๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ได้

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

1 โครงการเสรมิสร้างความปรองดองสันติสุขสมานฉันท์และปกป้องเทดิทูลสถาบันฯ 40,000    

2 
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดีหรือการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน 

50,000 
   

3 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพฒันาท้องถิ่น 10,000   

4 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 20,000  

5 เงินอุดหนุนส่วนราชการ คตส. อำเภอแม่สรวย 10,000    

6 
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือประชาฃนของ อปท. ระดับ
อำเภอ 

35,000 
   

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตของ อปท. 20,000    
8 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000    
9 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดทำระบบ e-lass 30,000    

10 เงินอุดหนุนส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 3,000   

11 โครงการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข 260,000    
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2.2 สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.2.1 แผนพัฒนาท้องถิน่ 

ยุทธศาสตร ์
โครงการทั้งหมด ได้ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

หมายเหต ุจำนวน
โครงการ 

ร้อยละ 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
38 25.00 22 14.47 16 10.53   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม

จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

20 13.16 12 7.89 8 5.26   
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

8 5.26 6 3.95 2 1.32   
การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

49 32.24 47 30.92 2 1.32   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

20 13.16 19 12.50 1 0.66   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

17 11.18 16 10.53 1 0.66   
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

รวม 152 100.00 122 80.26 30 19.74 100.00 

 จากตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ/กิจกรรมในภาพรวมได้ดำเนินการ คิดเป็น   
ร้อยละ 80.26 และมีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 19.74 ยุทธศาสตร์ที่ได้ดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรมมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย คิดเป็น
ร้อยละ 30.92 ของโครงการที่/กิจกรรมทั้งหมด รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด และยุทธศาสตร์ที่มีผล
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คิดเป็น     
ร้อยละ 7.89 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

แผนภูมิสรุปการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ๑๕ 

2.2.2 แผนการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร ์
โครงการทั้งหมด ได้ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

หมายเหต ุจำนวน
โครงการ 

ร้อยละ 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
31 32.63 26 27.37 5 5.26   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยง

กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

14 14.74 7 7.37 7 7.37   
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  

5 5.26 4 4.21 1 1.05   
การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

25 26.32 22 23.16 3 3.16   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

8 8.42 8 8.42 0 0.00   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

12 12.63 9 9.47 3 3.16   
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

รวม 95 100 76 80.00 19 20.00 100.00 

 จากตารางข้างต้นเป็นผลสรุปของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยสรุปได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.37 ได้แก่ โครงการทางโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 
23.16 ได้แก่ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพ ฯลฯ 
โครงการด้านสาธารณภัย โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น และการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่น้อยที่สุด 
คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 4.21 เช่น โครงการการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็ก โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ เป็นต้น 

แผนภูมิสรุปการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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2.2.3 เงินอุดหนุน 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
หน่วยงานที่ขอรบัเงิน

อุดหนุน 

การดำเนินการ 

ดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

เงินเหลือจ่าย 

1. โครงการประกอบรัฐพิธี 20,000 อำเภอแม่สรวย  76,500 
2. โครงการสนับสนุนการจัดงานถวายสักการะพ่อ

ขุนเม็งรายมหาราช 
40,000 อำเภอแม่สรวย 

ไม่ได้ดำเนินการ 

3. โครงการจดังานศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชฯ 

40,000 อำเภอแม่สรวย 
 

4. โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ 5,000 อำเภอแม่สรวย ไม่ได้ดำเนินการ 
5. โครงการสืบสานประเพณีนมสัการและสรงน้ำ

พระธาตุดอยตุง 
8,000 สนง.วัฒนธรรม 

จ.ชร. 
 

- 

6. โครงการผ่าตดั ทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและ
แมวท่ีเป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสนุัขบ้าและ
แมวไม่มเีจ้าของในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย 

3,000 ปศุสัตว์ อ.แมส่รวย 
ไม่ได้ดำเนินการ 

3,000 

7. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 2,562,000 -รร.บ้านแม่พริก 
-รร.บ้านชุมชนสันจำปา 
-รร.บ้านปางอ้อย 
-รร.บ้านป่าเมี่ยงแม่พรกิ 

 
317,000 

8. โครงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิของฝ่ายปกครอง อำเภอแม่สรวย 

10,000  
 

7,408 

9. อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บ้าน ภายใต้โครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

80,000 จำนวน 4 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 1, 2, 12 และ 13 

หมู่ละ 20,000 บาท) 
 

180,000 

10. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ 

35,000 ทต.แม่สรวย  - 

11. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ฌาปนสถานและ
ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะเข้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

210,000 การไฟฟ้าอำเภอ 
แม่สรวย 

 107,030.72 

12. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 13 150,000 การไฟฟ้าอำเภอ 
แม่สรวย 
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2.2.4 ครุภณัฑ์ 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 เก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล 2,900.00 
2 เค้าเตอร์สำหรับการให้บริการ ภายในอาคารอเนกประสงค์ อบต.แมพ่ริก 210,000.00 
3 โต๊ะหมู่บูชา พร้อมชุดบูชาพระ จำนวน 1 ชุด 13,330.00 
4 โครงการติดตั้งม่านกันแสงแดดภายในอาคารเอนกประสงค์ อบต.แมพ่ริก 65,000.00 
5 ถังขยะ (พลาสติก) 28,900.00 
6 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง 2,500.00 
7 เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง 29,500.00 
8 ตู้เก็บเอกสาร ชนิดลางเลื่่อน 159,400.00 
9 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 59,600.00 

10 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 16,900.00 
11 เก้าอี้ทำงาน 2,900.00 
12 โต๊ะเรียนเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี ้ 12,800.00 
13 ถังเคมีดับเพลิง 9,000.00 
14 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถึงหมึกพิมพ ์ 4,200.00 
15 รูปหล่อองค์สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 50,000.00 
16 ตู้เก็บเอกสาร ชนิดลางเลื่อน 79,700.00 
17 การจัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กาส หมู่ที่ 10 117,000.00 
18 เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก กระดาษ A3 6,200.00 
19 เครื่องพิมพ์ แบบมัลติฟั่งช่ัน 7,300.00 
20 เครื่องสำรองไฟ 4,600.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ๑๘ 

2.2.5 การเปรียบเทียบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ อบต.แม่พริก ระหว่าง ปี 2563 กับ ปี 2564 
• ปี 2563 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ ได้ดำเนินการ ร้อยละ 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ร้อยละ ไม่ได้ดำเนินการ 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 
ยุทธศาสตร์ที ่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 
• ปี 2564 

ยุทธศาสตร ์
โครงการทั้งหมด ได้ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

หมายเหต ุจำนวน
โครงการ 

ร้อยละ 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ 
จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
38 25.00 22 14.47 16 10.53   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม

จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

20 13.16 12 7.89 8 5.26   
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

8 5.26 6 3.95 2 1.32   
การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

49 32.24 47 30.92 2 1.32   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

20 13.16 19 12.50 1 0.66   
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มให้สมบูรณแ์ละยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

17 11.18 16 10.53 1 0.66   
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

รวม 152 100.00 122 80.26 30 19.74 100.00 

โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ในปี 2563 มีจำนวน 186 โครงการ  

▪ โครงการ/กิจกรรมทีด่ำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน 148 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 79.58 

▪ โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.43 

โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในปี 2564 มีจำนวน 152 โครงการ 

▪ โครงการ/กิจกรรมทีด่ำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน 122 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 80.26 

▪ โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.74 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในการจัดบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ใน
ภาพรวมมีจำนวนเพ่ิมขึ้น โดยตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่และเป็นไปตาม
สถานการณท์ีเ่กิดข้ึนในปัจจุบัน 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                   ๑๙ 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
ประจำปีงบประมาณ  2564 

 
๑.  วิธีการประเมิน 

๑.๑  กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
   ➢ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ทั้ง 13 หมู่บ้านๆ ละ ๑๐ คน ๆ 
ละ ๑ ชุด รวมเป็น 13๐ คน 
 ๑.๒  กำหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  สำรวจในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

๑.๓  ดำเนินการประเมิน 
 -  แจกประเมินเพ่ือทำการสุ่มประเมินประชากร        

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ทำแบบประเมิน 
1 แม่พริก ๑๐ 
2 หัวทุ่ง ๑๐ 
3 สันจำปา ๑๐ 
4 ปางกลาง ๑๐ 
5 ปางต้นผึ้ง ๑๐ 
6 ปางอาณาเขต ๑๐ 
7 ทุ่งฟ้าผ่า 10 
8 หัวริน 10 
9 ปางอ้อย 10 

10 โฮ่ง 10 
11 ปางซาง 10 
12 ชุมชนสันจำปา 10 
13 ป่าซางพัฒนา 10 
 รวมประชากรเป้าหมาย 13๐   คน 

 

๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 
  -  แบบประเมินทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้  จำนวน  101  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด   จำนวน 101  ชุด 
 

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                   ๒๐ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน   จำนวน   101   คน 

  ๑.๑  เพศ   ชาย จำนวน   42   คน  
๑.๒  เพศ   หญิง    จำนวน   59   คน   

๒.  อายุ 
๒.๑   ต่ำกว่า  ๒๕  ปี     จำนวน     5  คน   

  ๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ป ี  จำนวน   59 คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ป ี  จำนวน   36 คน  
  ๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี      จำนวน   1 คน   

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา  จำนวน      24 คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า         จำนวน  69 คน    
  ๓.๓  ปริญญาตรี       จำนวน         8 คน    
  ๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี      จำนวน    ๐    คน 

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จำนวน  ๒ คน  
  ๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร    จำนวน  ๖ คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน  ๓๙ คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จำนวน  ๑๑ คน 
  ๔.๕  อื่นๆ     จำนวน  ๒ คน 
 
 

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน(โครงการ/กจิกรรม) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่พริก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ปาน
กลาง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

น้อย 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

52 52.52 49 49.49 0 0 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 61 61.61 38 38.38 1 1.01 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 75 75.75 26 26.26 0 0 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

76 76.76 25 25.25 0 0 

5. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

76 76.76 24 24.24 1 1.01 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 75 75.75 26 26.26 0 0 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                   ๒๑ 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรการบริหารส่วนตำบลแม่พริกในภาพรวม 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ปาน
กลาง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

น้อย 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

83 83.83 18 18.18 0 0 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

84 84.84 17 17.17 0 0 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

82 82.82 19 19.19 0 0 

4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ 

82 82.82 19 19.19 0 0 

5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 76 76.76 25 25.25 0 0 
6.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 70 70.7 31 31.31 0 0 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 82 82.82 19 19.19 0 0 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

81 81.81 20 20.2 0 0 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

80 80.8 21 21.21 0 0 

 

๔.  การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผล

การดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ผลปรากฎว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยยุทธศาสตร์ที่มีผลการเมินมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 76.76 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร คิดเปน็ร้อยละ 75.75  

ส่วนผลประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกใน
ภาพรวม ผลปรากฎว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยหัวข้อ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ของโครงการ/กิจกรรม มีผลการประเมินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.84 รองลงมาคือหัวข้อการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.83 และหัวข้อที่มีผลความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
หัวข้อการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเปน็ร้อยละ 70.7 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                   ๒๒ 

5. แผนภาพการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
5.1 การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่พริก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรการบริหารส่วนตำบลแม่พริกในภาพรวม 
 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                   ๒๓ 

 

6.  ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่พริก  มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  ดังนี้ 
6.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้

บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้ 
6.2  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการ

ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว 
 
 
 

************************************ 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 58 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (18) 
     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 98 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร 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 และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(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 ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat(อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

58 
(๑๐) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (9) 

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 ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (4) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕) (๕) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 

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

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 98 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕9 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
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) (5) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (4) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙9 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

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

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 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 กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต  

๖๐ 
(๕) 

59 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 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) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (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 
ทำน้อย 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
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (5) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (4) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

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

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท ี ่  ส า ม า ร ถ ว ั ด ไ ด ้  ( measurable)  ใ ช ้ บ อก ป ร ะส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเน ินงานตามโครงการ (๒) ว ัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 99 
 
 
 
 
 

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



 
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                     ๓๕ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 
จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

แม่พริก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มีข้อเสนอแนะดังนี้    
 ปัญหา 

(๑)  โครงสร้างพ้ืนฐานในตำบลต้องมีการพัฒนา อาทิ ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอและมบีางพ้ืนที่มี
การชำรุดของอปุกรณ ์ถนนยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่อุทยาน 

(2)  มีโครงการบางในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพ่ือการ
พัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น  

(3)  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -2019 บางโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2564 ไม่ได้ดำเนินการทำให้ผลการดำเนนิงานในภาพรวมลดลง 

ข้อเสนอแนะ  
(๑)  ควรให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านให้พอเพียง เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้สะดวกและ

ปลอดภัย 
(๒)  ควรให้มีดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือก่อสร้างถนนในหมู่บ้านให้สามารถสัญจรไป-มา

ได้สะดวกและปลอดภัย 
(3)  การพิจารณาโครงการที่บรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นตามความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานมีจำนวน
โครงการที่เยอะเกินไปและบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ 

(4)  การติดตามและประเมินผลควรมีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่เป็นประจำ
ทุกปี เพ่ือจะได้จัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด 

(5)  โครงการเร่งด่วนหรือโครงการที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติต้องได้รับการพิจารณาอย่าง
เร่งด่วนโดยเป็นไปตามอำนาจหน้าที ่

 
 

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



 
 

ภาคผนวก 







โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 
และ GMS 
 

• โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 

  

  
 

• โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 

  

 

 



• โครงการก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

  
• โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• งานรัฐพิธี 

 
 
 
 
 

 
 
 



• กิจกรรมถวายเทียนพรรษาฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

• กิจกรรมแจกขนมวันเด็ก ปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

• โครงการสนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการทุจริต : เด็ก เยาวชน โตไปไม่โกง 
 

 

 

 

 

 

 

• โครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

 

 

 
 



• โครงการอบรมการป้องกันสาธารณภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แม่พริก 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 

• โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 

 



• โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่พริก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่พริก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การสร้างบ้านผู้ยากไร้ (น.ส.สายหยุด สมสี หมู่ที่ 2 ต.แม่พริก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การสร้างบ้านผู้ยากไร้ (นางเอ้ย บุญเกิด หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก) 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 

• โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมปลูกต้นไม้  ณ  พ้ืนที่ป่าชุมชนหมู่ที่ 3 

 

 

 

 

 

 

• โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ร่วมกับ สนง.พลังงาน
จังหวัดเชียงราย 
 

 

 

 

 

 

 

• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ 

 

 

 

 

 

 

 

• อบรมให้ความรู้วิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 



• โครงการปลูกป่าพ้ืนที่สีเขียว กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กิจกรรมปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว บ้านแม่พริก หมู่ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 

• โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



• กิจกรรมการส่งเสริมความรู้และการพัฒนาตัวชี้วัด ITA ประจำปี 2564 

  
 
 

• กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
•  

• การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างรางส่งนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9,10 ดงหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความเห็นของประชาชน และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

• การส่งเสริมความรู้แก่ผู้ชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย 
 
 
 
 
 
 
 



• โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม สำหรับพนักงาน อบต.แม่พริก 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย ประจำปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

• โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล หมู่บ้านช่อสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

• กิจกรรมรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. 

 

 

 

 



รูปครุภัณฑ์ที่ดำเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

• ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

➢ ถังขยะพลาสติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ การจัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กาส หมู่ที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ครุภัณฑ์สำนักงาน 

• เก้าอ้ีทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
➢ เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก กระดาษ A3 

 

 

 

 

 

 

 

➢  เครื่องสำรองไฟ 

 

 

 

 

 

 

• ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

➢ ถังเคมีดับเพลิง 

 

 

 

 

 

 

• ครุภัณฑ์การศึกษา 

➢ โต๊ะเรียนเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอ้ี 
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แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ประจำปีงบประมาณ  2564 
 
 

คำชี้แจง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และได้ใช้
แผนดังกล่าวพัฒนาพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของ องค์การบริการส่วนตำบลแม่พริก ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2564 แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จึงใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปี
งบประมาณ 2564 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
คำอธิบาย :  ให้ผู้ทำแบบประเมินทำเครื่องหมาย (✓)     

1.  เพศ   (   )  ชาย  (   )  หญิง 
 

2.  อายุ  (   )  ต่ำกว่า  25  ปี (   )  25 - 40  ปี   
  (   )  41 – 60  ปี (   )  มากกว่า  60  ปี  

 
3.  การศึกษา (   )  ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า

     (   )  ปริญญาตรี            (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  
     

4.  อาชีพ (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 
   (   )  รับจ้าง/เกษตรกร   (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

          (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 
 

**************************************************************************************************** 
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ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน(โครงการ/กจิกรรม) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่พริก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

คำอธิบาย ให้ท่านทำเครื่องหมาย (✓)  ในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว    

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข    

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย    
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบรูณ์และยั่งยืน    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร    
 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรการบริหารส่วนตำบลแม่พริกในภาพรวม 
คำอธิบาย  ให้ท่านทำเครื่องหมาย (✓)  ในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
 

      **********  องค์การบรหิารส่วนตำบลแม่พริก ขอขอบคุณที่ท่านตอบแบบสอบประเมิน*********** 


