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คํานํา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาที่
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

เพื่อใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลแมคะตวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตาม
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาตําบล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
                   แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 

      



 
 

สวนที่ 1  บทนํา 
------- 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมาย    
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหคณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวนและผูเกี่ยวของ  สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน 
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นหาปขององคการบริหาร
สวนตําบลแมคะตวน จึงเปนการติดตามผลที่ใหความสําคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคการบริหารสวน 
ตําบลแมคะตวนหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ที่ไดกําหนดไว
หรือไม รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําให
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวน  สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนา
ใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดี
ขึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวน
ตําบลแมคะตวน ใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้ง
ไวไดอยางดียิ่ง 
 
 



 
 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นหาปมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไป
แลววาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนด
เปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนซึ่งจะ
ชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกําหนดไว 
  3. เพื ่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 
  5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุก
ระดับขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชน
ในตําบลแมคะตวนหรือสังคมมสีวนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป (4) แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1 การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มจีํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของทีผู่บริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่น
คัดเลือก จํานวน 2 คน  



 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 
ตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถิ่นสามปตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลา
ที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นหาปตอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนเพื่อดําเนินการตอไป 
  3.2 การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 
ไดกําหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ดังนี้ 
  3.2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา
ผูใชผล การนําผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร 
มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลที่
ไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวน
ใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกําหนดไว ซึ่งสิ่งสําคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ําตามท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
  3.2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กําหนดไว   แต
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย   คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 
  3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2  และสวนที่ 3  



 
 

  3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
แมคะตวน โดยอยางนอยละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนหรือผูเกี่ยวของหรือผูมี
อํานาจในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอองคการบริหารสวนตําบล
แมคะตวน 
  3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนมี
อํานาจหนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล        
แมคะตวนโดยอยางนอยปครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิด
สรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล  เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ  
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เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจหนาที่ ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่น
รวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ที่ไดกําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว  จึงนํา
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการ
สํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป  
  4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน 
                                    ตําบลแมคะตวน อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
    2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกป เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่นภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
  4.1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ไดกําหนดขึ้นมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 
  4.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน มาปฏิบัติงาน 
  4.1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณที่ผานมา 
  4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนซึ่ง
สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนที่จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนทั้งในระดับหมูบานและระดับตําบล และอาจ
รวมถึงอําเภอสบเมย และจังหวัดแมฮองสอนดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนา
ทองถิ่นแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 



 
 

  4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดข้ึนได 
    2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่จากผูมี
สวนเกี่ยวของ เจาหนาที่ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน เปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
  4.3  กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เชน การ
ทดสอบและการวัดโครงการตางขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) 
โครงการจัดงานประเพณตีางๆ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 
  4.3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณ
เปนการยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป
การสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และ
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง          
ไมเครงครัดในข้ันตอน 
   4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวน ใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลแมคะตวน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขา
ไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 



 
 

  4.3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบลแมคะตวนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน จะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปน
หลักฐาน 
  4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค 
คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหาปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้ 
  5.1 ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
ดําเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  5.2 ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นหาปและ
การดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 
  5.3 ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหา
ตาง ๆ ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําให
ไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5.5 กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  5.6 การวินิจฉัย สั่งการ องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/
กอง/ฝายตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุ
มีผลในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนด
มาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได  
  5.7 ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนแตละคน แตละสํานัก/
กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวน เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบลแมคะตวน 

 
 
 
 



 
 

สวนที่ 2   
การติดตามและประเมินผล 

2.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
    2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
     2.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน  เปนแผนยุทธศาสตรที่
กําหนดระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 2561 -2565 ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบล
แมคะตวน ที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน อําเภอสบเมย และแผน
ชุมชนตําบลแมคะตวน  
      2.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
        ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค 
        ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ    
        ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสาธารณสุข 
        ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษา 
        ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
        ยุทธศาสตรที่ 6  การพัมนาศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
        ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและการบริหาร 
        ยุทธศาสตรที่ 8  การพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย 
                                                        ในชุมชน 
       2) พันธกิจ ประกอบดวย 
    พันธกิจที่ 1 สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความ
มั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติ ธรรมอย างเสมอภาค ทุ กภาคสวน ได รับการเสริมพลั งให สามารถมีส วนรวมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม 
    พันธกิจที่ 2 พัฒนาคุณภาพคนตําบลแมคะตวน ใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอด
ชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความ
เขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับ การเปลี่ยนแปลง 
    พันธกิจที่ 3 พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบน
ฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสราง   
การผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
    พันธกิจที่ 4 สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 
 



 
 

 
       3)  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย 
    1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของตําบลแมคะตวนเพิ่มขึ้น ความ
เหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา 
5.0 คะแนน 
    2) ชาวตําบลแมคะตวนมีการเรียนรูอยางตอเนื่ อง มีสุขภาวะดีขึ้น            
มีคุณธรรม จริยธรรม และถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น 
    3) พัฒนาเศรษฐกิจ ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 
๓.๐ ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ใหมีไมต่ํากวารอยละ 4.00 
    ๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
       4) แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
       การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโต
อยางมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว 
คาดการณไดยากและซับซอนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศ
ดานตางๆ ใหเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู 
และความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาประเทศ
ที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11    
   5) วิสัยทัศน  
        “เศรษฐกิจเฟองฟู สาธารณูปโภคครบครัน สาธารณสุขกาวทันสมัย กาวไกล
การศึกษา  งามตาสิ่งแวดลอม เพียบพรอมวัฒนธรรม เนนคุณธรรมบริหาร สังคมรอบดานปลอดภัย” 
    2.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจําป 2564 
      2.2.1 การติดตารมประเมินผลจํานวนโครงการ/งบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการ
ปฏิบัติ 
      องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดย
ประกาศใชเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมโครงการ 139 โครงการ นําไปสูการปฏิบัติ จํานวน 78 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 56.11 รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นําไปสูการ
ปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร 

งบประมาณป 2564 
โครงการใน
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

นําไปสูการ
ปฏิบัติ 

คิดเปน 
รอยละ 

ลงนาม/
เบิกจาย 

คิดเปน 
รอยละ 

1.การพัฒนาดานสาธารณูปโภค 20 14 17.95 11 22.45 
2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 11 1 1.28 0 0.00 
3.การพัฒนาดานสาธารณสุข 24 12 15.38 10 20.41 
4.การพัฒนาการศึกษา 31 21 26.92 17 34.69 
5.การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 6 1 1.28 1 2.04 
6.การพัฒนาศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

21 16 20.51 3 6.12 

7.การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 
และการบริการ 

20 10 12.82 7 14.29 

8.การพัฒนาดานการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยและความ
ปลอดภัยในชุมชน                          

6 3 3.85 0 0.00 

รวม 139 78 100.00 49 100.00 
 
 
 
    
 



 
 

การจัดทํางบประมาณ 
 ผูบริหารอบต.แมคะตวน ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 78 โครงการ งบประมาณ 4,552,000 
บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดนิเดิม 
จํานวน 2 จุด หมูที่ 1 บานผาผา 

180,000.00 สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวกในการคมนาคมสญัจร ปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม โดย
กอสรางถนน คสล. จํานวน 2 จุด จุด
ที ่1 กวาง 3.00 เมตร ยาว 53.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิว
จราจรไมนอยกวา 159 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 กวาง 4.00 เมตร ยาว 
28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 112 
ตารางเมตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค 

โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 
(บริเวณหวยทบศอก) หมูที่ 2 บานไหม 

200,000.00 สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อขยายเขตไฟฟาใหท่ัวถึง อุดหนุนการไฟฟาเพื่อขยายเขตไฟฟา
เพื่อการเกษตร (บริเวณหวยทบศอก) 
1 งาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดนิเดิม 
หมูที่ 3 บานแมเกาะ 

174,000.00 สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวกในการคมนาคมสญัจร ถมดินลูกรังหรือหินผุพรอมปรับเกลี่ย 
จํานวน 5 จุด จุดที่ 1 กวาง 3.50 
เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปรมิาณดินถมไมนอยกวา 
294.00 ลบ.ม. จุดที่ 2 กวาง 3.50 
เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปรมิาณดินถมไมนอยกวา 
299.25 ลบ.ม. จุดที่ 3 กวาง 3.50 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปรมิาณดินถมไมนอยกวา 



 
 

ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

472.50 ลบ.ม. จุดที่ 4 กวาง 3.50 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปรมิาณดินถมไมนอยกวา 
157.50 ลบ.ม. จุดที่ 5 กวาง 3.50 
เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปรมิาณดินถมไมนอยกวา 
257.50 ลบ.ม. 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค 

โครงการขยายเสนทางเขาพ้ืนที่
การเกษตร (หยอมบานแมออกลาน) 
หมูที่ 4 บานแมออกใต 

50,000.00 สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวกในการคมนาคมสญัจร ขุดขยายถนนเขาพ้ืนที่การเกษตร 
พรอมปรับเกลี่ย - ขุดเปดถนนดิน 3 
วัน(รถแบ็คโฮ) - ไถปรับเกลีย่ 1 วัน 
(รถไถฟารม) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดนิเดิม 
(สายหวยหินลับ) หมูที่ 5 บานคอนผึ้ง 

200,000.00 สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวกในการคมนาคมสญัจร โดยกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร
ไมนอยกวา 345.00 ตารางเมตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน หมูที่ 
6 บานแมออกกลาง 

200,000.00 สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวกในการคมนาคมสญัจร โดยเท คสล. กวาง 3.00 เมตร ยาว 
110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 
330.00 ตารางเมตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
พรอมฝาปด หมูที่ 7 บานแพะหลวง 

176,600.00 สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวกในการคมนาคมสญัจร กอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝา
ปด กวาง 0.30 เมตร สูง 0.35 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 95.00 
เมตร 
 



 
 

ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดนิเดิม 
(หยอมบานอุมดาใต) หมูที่ 8 บาน
อุมดาเหนือ 

200,000.00 สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวกในการคมนาคมสญัจร ปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม โดย
กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม
นอยกวา 330.00 ตารางเมตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารกอง
ชาง 

100,000.00 สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใหบริการประชาชนที่มาใชบรกิาร ปรับปรุงตอเติมอาคารกองชาง 1 
หลัง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง ซอมแซมศูนยพฒันา
เด็กเล็ก บานแมออกเหนือ หมูที ่6 

40,000.00 สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหดี
ขึ้น 

ตอเติมอาคารโรงรับประทานอาหาร 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 10.00 
เมตร สูง 2.50 เมตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง ซอมแซมศูนยพฒันา
เด็กเล็ก บานอุมดาใต หมูที่ 8 

40,000.00 สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหดี
ขึ้น 

ซอมแซมผนังเดิม 1 งาน,เปลี่ยน
ประตู หนาตาง 1 งาน,ซอมแซม
หองน้ําครู 1 งาน,ติดตั้งประตู
เหล็กดดัและเทคอนกรตีดานหนา
อาคาร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค 

โครงการอุดหนุนคารังวัดพ้ืนที่
สาธารณะ 

50,000.00 สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ออุดหนุนคารังวัดที่ดินในพื้นท่ีตาํบล
แมคะตวน 

อุดหนุนคารังวัดท่ีดิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค 

โครงการวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา
หมูบาน 

10,000.00 สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา
หมูบาน ในตําบลแมตะตวน 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา
หมูบานทางดานกายภาพ เคมีและ
ชีวภาพ ของหมูบานในตําบลแม คะต
วนจํานวน 8 หมูบาน ดังน้ี วัดคา
ความขุน,วัดคาความเปนกรด-เบส 
ของนํ้า,ตรวจวิเคราะหคาความ
กระดางวัดปริมาณฟลูออไรด  



 
 

ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดนิ
(ถนนสายหลักบานอุมดาใต-บานแม
ออกลาน) (หยอมบานแมออกลาน) 
บานแมออกใต หมูท่ี 4 

150,000.00 สํานัก/กองชาง, สํานักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร เทพื้น คสล.กวาง 3.00 ม. ยาว 
80.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นท่ีไมนอยกวา 240 ตร.ม. 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

โครงการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

20,000.00 กองสงเสริมการเกษตร ศูนยฯรวมถึงผูนําดานการเกษตรเพ่ือ
ศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรรม 

จัดการใหความรูและสาธิตดาน
การเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

โครงการพนหมอกควันปองกันโรคที่นํา
โดยแมลง 

40,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อควบคุมการแพรระบาดของ
โรคตดิตอ 

พนหมอกควันในพื้นที ่

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

โครงการบริหารจัดการขยะแบบมสีวน
รวมภายในตําบลแมคะตวน 

1,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 
 

เพื่อใหประชาชนรวมมือกันคดัแยกขยะ 
จากตนทาง 

ดําเนินการในหมูที่ 1,2,3,5,7และ 
4,6,8 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาฯ กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนาร ี
 

20,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

1.เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบาในสนุัข
และแมว 2.เพื่อจัดซื้อวัคซีนโรคพษิ

สุนัขบาใหกับสุนัขและแมวที่อยูในพื้นท่ี
ตําบลสระตะเคียน 

สุนัขและแมวในตําบลแมคะตวน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) 
 

0 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน 

การปฎิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในตาํบลแมคะตวนมี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 



 
 

ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 
บานผาผา หมูที่ 1 

20,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

จัดทําโครงการตามพระราชดํารดิาน
สาธารณสุข แกไขปญหาดานสุขภาพ 

อุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 1 จัดทําโครงการตามพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุข แกไขปญหาดาน
สุขภาพและเหมาะสมกับปญหาและ
บริบทของพ้ืนที่ อยางนอย 3 
โครงการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 
บานไหม หมูที ่2 

20,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

จัดทําโครงการตามพระราชดํารดิาน
สาธารณสุข แกไขปญหาดานสุขภาพ 

อุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 2 จัดทําโครงการตามพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุข แกไขปญหาดาน
สุขภาพและเหมาะสมกับปญหาและ
บริบทของพ้ืนที่ อยางนอย 3 
โครงการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 
บานแมเกาะหมูที่ 3 

20,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

จัดทําโครงการตามพระราชดํารดิาน
สาธารณสุข แกไขปญหาดานสุขภาพ 

อุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 3 จัดทําโครงการตามพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุข แกไขปญหาดาน
สุขภาพและเหมาะสมกับปญหาและ
บริบทของพ้ืนที่ อยางนอย 3 
โครงการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 
บานแมออกใต หมูท่ี 4 

20,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

จัดทําโครงการตามพระราชดํารดิาน
สาธารณสุข แกไขปญหาดานสุขภาพ 

อุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 4 จัดทําโครงการตามพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุข แกไขปญหาดาน
สุขภาพและเหมาะสมกับปญหาและ
บริบทของพ้ืนที่ อยางนอย 3 
โครงการ 
 



 
 

ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 
บานคอนผึ้งหมูที่ 5 

20,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

จัดทําโครงการตามพระราชดํารดิาน
สาธารณสุข แกไขปญหาดานสุขภาพ 

อุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 5 จัดทําโครงการตามพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุข แกไขปญหาดาน
สุขภาพและเหมาะสมกับปญหาและ
บริบทของพ้ืนที่ อยางนอย 3 
โครงการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 
บานแพะหลวง หมูที่ 7 

20,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

จัดทําโครงการตามพระราชดํารดิาน
สาธารณสุข แกไขปญหาดานสุขภาพ 

อุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 7 จัดทําโครงการตามพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุข แกไขปญหาดาน
สุขภาพและเหมาะสมกับปญหาและ
บริบทของพ้ืนที่ อยางนอย 3 
โครงการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 
บานอุมดาเหนือ หมูที่ 8 

20,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

จัดทําโครงการตามพระราชดํารดิาน
สาธารณสุข แกไขปญหาดานสุขภาพ 

อุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 8 จัดทําโครงการตามพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุข แกไขปญหาดาน
สุขภาพและเหมาะสมกับปญหาและ
บริบทของพ้ืนที่ อยางนอย 3 
โครงการ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 
หมูที่ 6 บานแมออกกลาง 

20,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

จัดทําโครงการตามพระราชดํารดิาน
สาธารณสุข แกไขปญหาดานสุขภาพ 

อุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 6 จัดทําโครงการตามพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุข แกไขปญหาดาน
สุขภาพและเหมาะสมกับปญหาและ
บริบทของพ้ืนที่ อยางนอย 3 
โครงการ 



 
 

ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกปา- บวชปา เฉลิมพระ
เกียรต ิ

0 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพิ่มความชุมชุนในแหลงตนน้ํา ปลูกตนไมและบวชปาในเขตพื้นทีป่า
ของตําบลแม คะตวน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควัน 

15,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควัน 

สุขภาพของประชาชนตําบล  
แมคะตวนดีขึ้น 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กเล็ก 20,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีอยูในสังกัดของ 
อบต.แมคะตวน 

การพัฒนาเด็กเล็ก กอนวัยเรยีน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการจดัการศึกษาสําหรับเด็กดอย
โอกาสแบบมสีวนรวม 

27,500.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสรางพัฒนาการทางดานรางกาย เพื่อดูแลเด็กดอยโอกาศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนชุมชนบานผาผา หมูที่ 
1 
 

10,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนใหโรงเรียนชุมชนบานผาผา 
หมูที่ 1 

อุดหนุนใหโรงเรียนชุมชนบานผาผา 
หมูที่ 1 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบานแมเกาะวิทยา 
หมูที่ 3 

10,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นักเรียนไดฝกทักษะอาชีพและมรีายได
ระหวางเรยีน 

อุดหนุนใหโรงเรียนบานแมเกาะวทิยา 
หมูที่ 3 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบานแมออก หมูที่ 4 

10,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นักเรียนไดฝกทักษะอาชีพและมรีายได
ระหวางเรยีน 

อุดหนุนใหโรงเรียนบานแมออก หมูที่ 
4 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบานแมออกเหนอื หมู
ที่ 6 

10,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นักเรียนไดฝกทักษะอาชีพและมรีายได
ระหวางเรยีน 

อุดหนุนใหโรงเรียนบานแมออกเหนือ 
หมูที่ 6 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบานอุมดาใต หมูที ่8 

10,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นักเรียนไดฝกทักษะอาชีพและมรีายได
ระหวางเรยีน 

อุดหนุนใหโรงเรียนบานอุมดาใต หมู
ที่ 8 



 
 

ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบานอุมดาเหนือ หมูที่ 
8 

10,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นักเรียนไดฝกทักษะอาชีพและมรีายได
ระหวางเรยีน 

อุดหนุนใหโรงเรียนบานอุมดาเหนอื 
หมูที่ 8 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หมูที ่
3 

10,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นักเรียนไดฝกทักษะอาชีพและมรีายได
ระหวางเรยีน 

อุดหนุนใหโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
หมูที่ 3 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอน
ผึ้ง) หมูที่ 5 

10,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นักเรียนไดฝกทักษะอาชีพและมรีายได
ระหวางเรยีน 

อุดหนุนใหโรงเรียนอนุบาลสบเมย
(คอนผึ้ง) หมูท่ี 5 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการบริหารการจัดการขยะภายใน
โรงเรียนชุมชนบานผาผา หมูที่ 1 

5,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและการ
เรียนรูในการจัดการขยะมูลฝอย 

อุดหนุนใหโรงเรียนชุมชนบานผาผา 
หมูที่ 1 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

 

โครงการบริหารการจัดการขยะภายใน
โรงเรียนบานแมเกาะวิทยา หมูที่ 3 

5,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและการ
เรียนรูในการจัดการขยะมูลฝอย 

อุดหนุนใหโรงเรียนบานแมเกาะวทิยา 
หมูที่ 3 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการบริหารการจัดการขยะภายใน 
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หมูที่ 3 

5,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและการ
เรียนรูในการจัดการขยะมูลฝอย 

อุดหนุนใหโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
หมูที่ 3 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการบริหารการจัดการขยะภายใน
โรงเรียนบานแมออก หมูท่ี 4 

5,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและการ
เรียนรูในการจัดการขยะมูลฝอย 

อุดหนุนใหโรงเรียนบานแมออก หมูที่ 
4 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการบริหารการจัดการขยะภายใน
โรงเรียนบานแมออกเหนือ หมูที่ 6 

5,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและการ
เรียนรูในการจัดการขยะมูลฝอย 

อุดหนุนใหโรงเรียนบานแมออกเหนือ 
หมูที่ 6 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการบริหารการจัดการขยะภายใน
โรงเรียนบานอุมดาใต หมูที่ 8 

5,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและการ
เรียนรูในการจัดการขยะมูลฝอย 

อุดหนุนใหโรงเรียนบานอุมดาใต หมู
ที่ 8 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการบริหารการจัดการขยะภายใน
โรงเรียนบานอุมดาเหนือ หมูที่ 8 

5,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและการ
เรียนรูในการจัดการขยะมูลฝอย 

อุดหนุนใหโรงเรียนบานอุมดาเหนอื 
หมูที่ 8 



 
 

ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

โครงการบริหารการจัดการขยะภายใน
โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) หมูที่ 
5 
 

5,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและการ
เรียนรูในการจัดการขยะมูลฝอย 

อุดหนุนใหโรงเรียนอนุบาลสบเมย 
(คอนผึ้ง) หมูท่ี 5 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศาสนา-ประเพณ-ี
วัฒนธรรม-และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
 

โครงการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

10,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อสงเสริมอนุรักษ ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ประชากรในในตําบลแมคะตวน 
รวมกันอนุรักษ ศาสนา ประเพณ ี
วัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศาสนา-ประเพณ-ี
วัฒนธรรม-และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
 

โครงการจดังานวันรําลึกครูบาผาผา 0 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมคณุความดีของครูบาผาผา จัดงานวันรําลึกครูบาผาผา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศาสนา-ประเพณ-ี
วัฒนธรรม-และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงฝกอบรมผูสูงวัยใสใจสุขภาพและ
รวมสืบสานประเพณี สะรี่ปใหม 

0 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ผูสูงอายุรูวิธดีูแลสุขภาพและการ ขอ
ขมาผูสูงอาย ุ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศาสนา-ประเพณ-ี
วัฒนธรรม-และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
 
 

โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ 0 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อใหความสําคญักับเด็ก รูจักหนาที่
ตนเอง 

จัดงานวันเด็ก 



 
 

ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศาสนา-ประเพณ-ี
วัฒนธรรม-และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการของดีอําเภอสบเมยและ
ประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผาชาวสบ
เมย 

0 สํานัก/กองคลัง -เพื่อสงเสรมิการทองเที่ยวและ
ทางเลือกใหมของนักทองเที่ยว -

สงเสริมรายไดจากการทองเที่ยว สินคา 
OTOP -สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

และการละเลนในทองถิ่น 

จัดงานของดีอําเภอสบเมยและ
ประเพณีวัฒนธรรมชนเผาชาวสบเมย 
เดือนมกราคม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศาสนา-ประเพณ-ี
วัฒนธรรม-และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
 

โครงการจดังานรัฐพิธีของอําเภอสบเมย 10,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อจัดงานวันสําคญัของทางราชการ
เปนไปดวยความเรียบรอย 

วันสําคัญของทางราชการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศาสนา-ประเพณ-ี
วัฒนธรรม-และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
 

โครงการรดน้ําดาํหัวผูสูงอายุ(วัน
สงกรานต) 

0 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม ฯลฯ 

จัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศาสนา-ประเพณ-ี
วัฒนธรรม-และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
 

โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียน
พรรษาอําเภอสบเมย 

0 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม ฯลฯ 

จัดงานเขาพรรษา อําเภอสบเมย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศาสนา-ประเพณ-ี
วัฒนธรรม-และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
 

โครงการจดัการเเขงขันกีฬาเเละสง
นักกีฬาเขารวมการเเขงขันกีฬา 

30,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนได
แสดงความสามารถทางดานกีฬา 

นักกีฬาในตําบลแมคะตวน 



 
 

ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศาสนา-ประเพณ-ี
วัฒนธรรม-และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการเตรยีมรับเสด็จสมเดจ็พระก
นิษฐิราชเจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อบต.กองกอย) 

20,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเตรียมรับเสดจ็ สมเด็จพระกนษิฐิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อุดหนุนให อบต.กองกอย สมเดจ็
พระกนิษฐิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารีเปนไปดวยความเรียบรอย
และสมพระเกียรต ิ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศาสนา-ประเพณ-ี
วัฒนธรรม-และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการสรงนํ้าพระธาตุบานผาผา หมู
ที่ 1 

5,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมอนุรักษ ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 1 บานผาผา ดําเนินโครงการสรง
น้ําพระธาตผุาผา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศาสนา-ประเพณ-ี
วัฒนธรรม-และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการสรงนํ้าพระธาตุบานไหม หมูที่ 
2 

5,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมอนุรักษ ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 2 บานไหม ดําเนินโครงการสรงน้ํา
พระธาตุบานไหม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศาสนา-ประเพณ-ี
วัฒนธรรม-และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการสรงนํ้าพระธาตุดอยกู บานแม
เกาะ หมูที่ 3 

5,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมอนุรักษ ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 3 บานแมเกาะ ดําเนินโครงการ
สรงนํ้าพระธาตุดอยกู 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศาสนา-ประเพณ-ี
วัฒนธรรม-และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการสรงนํ้าพระธาตุบานคอนผึ้ง 
หมูที่ 5 

5,000.00 สํานัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมอนุรักษ ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 5 บานคอนผึ้ง ดําเนินโครงการสรง
น้ําพระธาตุคอนผึ้ง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย

และการบริการ 

โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติด 10,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประชากรตาํบลแมคะตวนและ
หมูบาน ต.แมคะตวนปราศจากยา
เสพติด 



 
 

ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย

และการบริการ 

โครงการ อบต.พบประชาชน 30,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อพบปะและรับทราบรับรูปญหาของ
ประชาชน ตําบลแมคะตวน 

ปญหาและความตองการของ
ประชาชนในตําบลแมคะตวนไดรบั
การแกไขและจัดการดวยความ
เหมาะสม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย

และการบริการ 

โครงการอบรมสมัมนาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพของสมาชิก อบต. คณะ
ผูบริหาร และบุคลากรอบต.แมคะตวน 

0 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรของ อบต.แมคะตวน 

สมาชิก อบต. คณะผูบริหาร และ
บุคลากรอบต.แมคะตวน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย

และการบริการ 

โครงการจดัทําแผนที่ภาษ ี 0 สํานัก/กองคลัง เพื่ออํานวยความสะดวก ตามนโยบาย
รัฐบาล 

อํานวยความสะดวกใหประชาชน 
และและสะดวกในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย

และการบริการ 

โครงการเลือกตั้งนายก อบต.และ
สมาชิกสภาอบต.แมคะตวน 

400,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีบทบาทในการ
ปกครองตามระบบประชาธิปไตย 

ประชาชนในเขตตําบลแมคะตวน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย

และการบริการ 

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมผูสูงอายุ 5,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มโอกาสดานอาชีพใหแกกลุม
ผูสูงอาย ุ

ผูเขารับการฝกอบรมเกดิทักษะ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสราง
ฐานรายไดอาชีพเสริม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย

และการบริการ 
 

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตร ี 5,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มโอกาสดานอาชีพใหแกกลุม
สตร ี

ผูเขารับการฝกอบรมเกดิทักษะ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสราง
ฐานรายไดอาชีพเสริม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย

และการบริการ 
 

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมผูพิการ 5,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มโอกาสดานอาชีพใหแกกลุมผู
พิการ 

ผูเขารับการฝกอบรมเกดิทักษะ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสราง
ฐานรายไดอาชีพเสริม 



 
 

ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย

และการบริการ 

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

25,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความ
เดือดรอนเสียหายจากภัยพิบัตไิดอยาง

ทันทวงที 

อุดหนุนให อบต.ใน อ.สบเมย ดําเนิน
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย

และการบริการ 

โครงการสงเสริมคณุธรรม จรยิธรรม 
ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง 

5,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อเปนมาตรฐานและแนวทางปฏบิัติ
ใหบุคลากรทุกคนยดึถือและปฏิบตัิ
ควบคูกับ กฎระเบียบ และขอบังคับ

อื่นๆ 

ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมและเปนแบบอยางท่ีด ี
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย

และการบริการ 

โครงการรณรงคตอตานการทุจรติ 
คอรัปชั่นและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ 

5,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสรางพฤติกรรมและวิธีการ
ทํางานที่โปรงใส 

ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง มีจิตสํานึกตอ
หนาที่ คานิยมและวฒันธรรมเรื่อง
ความซื่อสัตย  

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย

และการบริการ 

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมเยาวชน 5,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มโอกาสดานอาชีพใหแกกลุม
เยาวชน 

ผูเขารับการฝกอบรมเกดิทักษะ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสราง
ฐานรายไดอาชีพเสริม 

ยุทธศาตรการพัฒนา
ดานการปองกันบรรเทา
สาธารณภัยและความ

ปลอดภัยชุมชน 

โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

0 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนกรณไีดรับผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติและสาธารณภยั 

ชวยเหลือประชาชนกรณีเกดิเหตุโดย
เรงดวน 

ยุทธศาตรการพัฒนา
ดานการปองกันบรรเทา
สาธารณภัยและความ

ปลอดภัยชุมชน 

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบตัิ ประจาํองคการบริหาร 
สวนตําบลแมคะตวน (หลักสูตร
ทบทวน) 

0 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนใหโครงการจติอาสา
พระราชทานระดับพื้นที่มีความเขมแข็ง
และมีทักษะ ความรู ความชํานาญใน

การจัดการภัยพิบตัิอันจะสงผลให
ประชาชนในชุมชน/ 

จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจําองคการบริหารสวน
ตําบลแมคะตวน จํานวน 50 คน 



 
 

 การใชจายงบประมาณ 
      อบต.แมคะตวน มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 49 โครงการ จํานวน
เงิน 2,000,044 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 49 โครงการ จํานวนเงิน 2,000,044  ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค 11 1,481,630.00 11 1,481,630.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ         

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 10 213,974.50 10 213,974.50 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 17 147,500.00 17 147,500.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 1 14,850.00 1 14,850.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา-ประเพณี-วัฒนธรรม-และภูมิปญญาทองถิ่น 3 60,000.00 3 60,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและการบริการ 7 82,090.00 7 82,090.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยชุมชน         

รวม 49 2,000,044.50 49 2,000,044.50 

  



 
 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.แมคะตวน ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม จํานวน 2 จุด  
หมูที่ 1 บานผาผา 

180,000.00 170,000.00 170,000.00 10,000.00 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม จํานวน 2 จุด 
หมูที่ 3 บานแมเกาะ 

174,000.00 170,000.00 170,000.00 4,000.00 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายเสนทางเขาพื้นที่การเกษตร  
(หยอมบานแมออกลาน) หมูที่ 4 บานแมออกใต 

50,000.00 48,000.00 48,000.00 2,000.00 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม (สายหวยหินลับ) 
หมูที่ 5 บานคอนผึ้ง 

200,000.00 198,000.00 198,000.00 2,000.00 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน หมูที่ 6 บานแมออกกลาง 200,000.00 198,000.00 198,000.00 2,000.00 

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปด  
หมูที่ 7 บานแพะหลวง 

176,600.00 175,000.00 175,000.00 1,600.00 

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม  
(หยอมบานอุมดาใต) หมูที่ 8 

200,000.00 198,000.00 198,000.00 2,000.00 

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารกองชาง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0 

9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
บานอุมดาใต หมูที่ 8 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0 



 
 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

10 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค 

โครงการอุดหนุนคารังวัดพื้นที่สาธารณะ 50,000.00 36,630.00 36,630.00 13,370.00 

11 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน(ถนนสายหลักบาน 
อุมดาใต-บานแมออกลาน) (หยอมบานแมออกลาน)  
บานแมออกใต หมูที่ 4 

150,000.00 148,000.00 148,000.00 2,000.00 

12 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการพนหมอกควันปองกันโรคที่นําโดยแมลง 40,000.00 36,784.50 36,784.50 3,215.50 

13 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามปณิธานศาตราจารยดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

20,000.00 17,190.00 17,190.00 2,810.00 

14 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานผาผา หมูที่ 1 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

15 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานไหม หมูที่ 2 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

16 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานแมเกาะหมูท่ี 3 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

17 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  
บานแมออกใต หมูที่ 4 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

18 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานคอนผึ้งหมูที่ 5 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 



 
 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

19 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  
บานแมออกกลาง หมูที่ 6 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

20 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  
บานอุมดาเหนือ หมูที่ 8 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

21 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  
บานแมออกกลาง หมูที่ 6 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

22 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 15,000.00 14,850.00 14,850.00 150 

23 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส 27,500.00 27,500.00 27,500.00 0 

24 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนชุมชนบานผาผา หมูที่ 1 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

25 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนบานแมเกาะวิทยา หมูที่ 3 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

26 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนบานแมออก หมูที่ 4 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

27 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนบานแมออกเหนือ หมูที่ 6 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

28 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนบานอุมดาใต หมูที่ 8 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 



 
 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

29 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนบานอุมดาเหนือ หมูที่ 8 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

30 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หมูที ่3 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

31 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) หมูที่ 5 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

32 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
โรงเรียนชุมชนบานผาผา หมูที่ 1 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 

33 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน 
โรงเรียนบานแมเกาะวิทยา หมูที่ 3 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 

34 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการหองเรียนปลอดขยะ  
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หมูที่ 3 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 

35 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการ เก็บ แยก ลด ขยะในโรงเรียน  
โรงเรียนบานแมออก หมูที่ 4 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 

36 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการขยะทองคํา ประจําปการศึกษา 2564  
โรงเรียนบานแมออกเหนือ หมูที่ 6 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 

37 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการถังคัดแยกขยะ โรงเรียนบานอุมดาใต หมูที่ 8 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 

38 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการคัดแยกขยะโรงเรียนสะอาด 
โรงเรียนบานอุมดาเหนือ หมูที่ 8 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 



 
 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

39 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) หมูที่ 5 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 

40 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ศาสนา-ประเพณี-วัฒนธรรม-

และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอสบเมย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

41 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ศาสนา-ประเพณี-วัฒนธรรม-

และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดการเเขงขันกีฬาเเละสงนักกีฬาเขารวม 
การเเขงขันกีฬา 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 

42 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ศาสนา-ประเพณี-วัฒนธรรม-

และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อบต.กองกอย) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

43 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษยและการ

บริการ 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

44 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษยและการ

บริการ 

โครงการ อบต.พบประชาชน 30,000.00 27,330.00 27,330.00 2,670.00 

45 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษยและการ

บริการ 

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมผูสูงอายุ 5,000.00 4,940.00 4,940.00 60 



 
 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

46 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษยและการ

บริการ 

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี 5,000.00 4,940.00 4,940.00 60 

47 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษยและการ

บริการ 

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมผูพิการ 5,000.00 4,940.00 4,940.00 60 

48 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษยและการ

บริการ 

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0 

49 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษยและการ

บริการ 

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมเยาวชน 5,000.00 4,940.00 4,940.00 60 



 
 

สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
----------------- 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน เปนดังนี้ 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

20 19 19.00 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 14 14.00 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      65 57 57.00 
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 10 8 8.00 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด      10 8 8.00 

 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 8 8.00 

 3.4 วิสัยทัศน       5 4 4.00 

 3.5 กลยุทธ        5 5 5.00 

 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 5 5.00 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5 5 5.00 

 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 4 5.00 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 90  
 
  1) พบวาประเด็นยุทธศาสตร ไดคะแนนสูงสุด 63 คะแนน คิดเปนรอยละ 96 ของคะแนน        
ในประเด็น 63  และคิดเปนรอยละ 96  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เปนเชนนั้น/เหตุผล การดําเนินการตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค 
  2) พบวาประเด็นการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ไดคะแนนต่ําสุด 13 คะแนน คิดเปนรอย
ละ 87 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เปนเชนนั้น/เหตุผล การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพยังไมชัดเจน 
 
    1.2 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนในแตละประเด็น
เปนดังนี้ 
 
 
 



 
 

 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ขององคการบริหารสวนตําบลแมคะ 
ตวน 

20 3 15  

 1.1 ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน 
ที่ ตั้ งข อ งห มู บ าน /ชุ ม ช น /ตํ าบ ล 
ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เท ศ  ลั ก ษ ณ ะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2 10  

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนประชากร และชวงอายุ
และจํานวนประชากร ฯลฯ 

2 2 ๑0  

1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
เชน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห ฯลฯ  

2 2 ๑0  

1 .4  ขอมู ล เกี่ ยวกับระบบบริการ
พื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 2 ๑0  

1.5 ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เชน การเกษตร การประมง การปศุ
สั ต ว  ก ารบ ริ ก าร  ก ารท อ ง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

2 2 ๑0  

1.6 ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เชน  การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 ๒ ๑0  



 
 

 
 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ขอมูลเกี่ยวกับรัพยากรธรรมชาติ 
เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 ๑0  

1.8 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อ
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการ
ใชขอมูล จปฐ. 

2 1 ๑0  

1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุ มประชาคมท องถิ่ น  โดยใช
กระบวนการรวมคิด  รวมทํา รวม
ตั ดสิ น ใจ  ร วมตรวจสอบ  ร วมรับ
ประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ ยน เรียนรู  เพื่ อแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
แมคะตวน 

3 3 15  

รวม 20 19 95  
  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
  องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน พบวาขอมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถวน ทั้งขอมูล
ดานกายภาพ ภูมิศาสตรตางๆ การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนา
และวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานขอมูลที่สําคัญอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 ก ารวิ เค ร า ะห ส ภ าวก ารณ แล ะ
ศักยภาพ 

15    

 2.1 การวิเคราะหที่ครอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จั งหวัด  ยุ ท ธศาสตรขององค การ
บริหารส วนตํ าบลแมคะตวนและ 
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 2  

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช 
ผลของการบังคับใช สภาพการณที่
เกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถิ่น 

1 13.33 13.33  

2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดาน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

2 1 1  

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูล
ดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ มต าง ๆ  สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป นอยู ทั่ ว ไป    
เปนตน 

2 6.66 6.66  

2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สี
เขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น  การ
ประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา 

2 1 1  

 



 
 

 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิ เคราะหศักยภาพเพื่ อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-
Strength (จุ ด แ ข็ ง ) W-Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

2 6.66 6.66  

2.7 สรุปประเด็นปญหาและความ
ตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
นํ าเสนอปญหา คนหาสาเหตุของ
ปญหาหรือสมมติฐานของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไข
ปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อ
แกไขปญหา 

2 2 2  

2 .8  สรุปผลการดํ าเนิ น งานตาม
งบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจาย
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เชน สรุปสถานการณ
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจายงบประมาณ  การประเมินผล
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิ ง ป ริ ม า ณ  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นใน
เชิงคุณภาพ 

2 1 
 

 

 

 

6.66  

2.9 ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
ที่ ผ านมาและแนวทางการแก ไข 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 6.60  

รวม 15 14 93.34  
   
 



 
 

   
  ขอมูลการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพใน องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนไดมีการ
นําเสนอขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของไวไดครบถวนเพียงพอในการนําไปเปนขอมูลในการวิเคราะหเพื่อวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
  1.4 ยุทธศาสตร 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร 65    
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหาร

สวนตําบลแมคะตวนสอดคลองกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตําบลแมคะตวน และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผน พั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งคม
แหงชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดลอมของทองถิ่น 
และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห งช าติ  แ ผน การบ ริ ห าร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร 
คสช . และน โยบ ายรัฐบ าล  หลั ก  
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และ Thailand 4.0 
 

10 8 ๑2.31  
 

 

 
 
 



 
 

 
 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.4 วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ
ที่องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคต
อยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพที่ เปนลักษณะเฉพาะของ
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 
และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

5 4 6.15  

3.5 กลยุทธ 
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนที่
จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน  หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

5 5 7.69  

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็น 
กลยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
มีความสอดคลองและสนับสนุนตอกล
ยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน  

5 ๕ 7.69  

3 .7  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร 
(Positioning) 
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผน
พัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
ข อ งอ งค ก า รบ ริ ห า ร ส ว น ตํ าบ ล        
แมคะตวนซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทาง
ยุทธศาสตร 

5 ๕ 7.69  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ งหมายเพื่ อการ
พัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตําบลแมคะตวน ที่ มีความชัดเจน 
นํ าไปสู การจัดทํ าโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

5 ๕ 7.69  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการ
พัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุ ท ธศาสตร ช าติ  2 0  ป 
แผน พั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ ม
จั ง ห วั ด / แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตําบลแมคะตวน 

5 4 6.15  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุด
หรือเปนโครงการที่เปนชุด กลุมหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เปนตน เพื่อนําไปสูการจัดทําโครงการ
เพื่ อพัฒ นาท องถิ่ น ในแผนพัฒ นา
ทองถิ่นอยางถูกตองและครบถวน 

5 5 7.69  

รวม ๖๕ 57 57.00  



 
 

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 
  จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน มีความสัมพันธกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัแมฮองสอน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2564 เปนดังนี้ 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 9 9.00 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10 9 9.00 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

10 9 9.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 8 8.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 57 57.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 5.00 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 5.00 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการ

ตั้งงบประมาณไดถูกตอง  
5 5 5.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 4 4.00 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 4 4.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 4 4.00 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 5 5.00 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 5 5.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 5.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 5 5.00 

 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ 

5 5 5.00 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 5 5.00 
รวมคะแนน  100 92 92.00 

 
 
 
 



 
 

 
  2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
  รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนในแตละประเด็นเปนดังนี้ 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
เป นการวิ เคราะห กรอบการจั ดทํ า
ยุทธศาสตรขององค กรปกครองส วน
ท องถิ่ น  (ใช การวิ เคราะห  SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ป จจั ยและสถานการณ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยาง
น อยต องประกอบด วยการวิ เคราะห
ศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 9 90.00 มีการวิเคราะห SWOT 
ครอบคลุม 

รวม 10 9 90.00  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง 
ๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม 
งานตาง ๆ ก็คื อผลผลิตนั่ น เองว า
เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม
จํ าน วนที่ ดํ า เนิ นการจริงตามที่ ได
กําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถ
ดํ า เนิ น ก า ร ได มี จํ า น ว น เท า ไห ร 
ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ไ ด ต า ม ห ลั ก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ ที่ได
กําหนดไว 
 

10 
 

5 

9 
 

5 

90.00 
 

50.00 

 

2.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ ดํ าเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4 40.00  

รวม 10 90 90.00  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
  2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 .1 การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาใน เชิ งคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อวัดวา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ 
ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงตอ
ความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ  การดําเนินการตาง ๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 
ถ า ว ร  ส า ม า ร ถ ใ ช ก า ร ไ ด ต า ม
วัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค
และเป าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับสวนราชการหรือหนวยงาน 

10 
 

5 

9 
 

5 

90.00 
 

50.00 

 

3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

5 4 40.00  

รวม 10 9 90.00  
  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
   
  2.5  แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ด านต าง ๆ  มี ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตําบลแมคะตวน ในมิติต าง ๆ จน
นํ าไปสู การจัดทํ าโครงการพัฒ นา
ท อ ง ถิ่ น โ ด ย ใ ช  SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
พื้นที่ติดตอกัน 

10 
5 

8 
4 

80.00 
40.00 

 

4.2 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดาน
ตาง ๆ ที่สอดคลองกับการแกไขปญหา
ความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง ท อ ง ถิ่ น       
(ด านการเกษตรและแหล งน้ํ า) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4 40.00  

รวม 10 8 80.00  
 
  



 
 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บ ริ ห ารส วน ตํ าบ ลแม ค ะต วน และ
ดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบล
แมคะตวนที่กําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาน
แลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33  

5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
โครงการมีวัตถุประสงคชัดเจน (clear 
objective)  โค ร ง ก า ร ต อ ง กํ า ห น ด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมา
ของโครงการ สอดคลองกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลอง
กับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณ
ไดถูกตองสภาพที่อยากให เกิดขึ้นใน
อน าคต เป นทิ ศท างที่ ต อ งไป ให ถึ ง
เป าหมายตองชัด เจน สามารถระบุ
จํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่
ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่
ไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร  ใครคือลุมเปาหมายของโครงการ 
หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอก
ชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก 
ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

5 5 8.33  

 
 
 



 
 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผน
ยุ ท ธ ศ าส ต ร ช าติ  2 0  ป โค ร งก าร
สอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2)การ
สรางความสามารถในการแขงขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 4 6.67  

5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห งชาติ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 โดย (1) ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึด
คนเป นศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(4) ยึดเป าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอ
ยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุด
พนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหาร
ราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 6.67  



 
 

 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา 

 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .6  โครงการมีความสอดคลองกับ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับ
การปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู 
Value–Based Economy ห รื อ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํา
นอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินคา โภคภัณฑ  ไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับ เคลื่อนดวยเทคโนโลยี  ความคิด
สรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการ
เนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการ
ที่ เติ ม เต็ มด วยวิทยาการ ความคิ ด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลว
ตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เชน  ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 6.67  

5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด 
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลอง
กับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
ที่ ได กํ าหนดขึ้น  เพื่ อขับ เคลื่ อนการ
พัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยก
ส ว น ใด ส ว น ห นึ่ ง อ อ ก จ า ก กั น ได 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตอง
เปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไป
ด วยกันกับยุท ธศาสตรจั งห วัดที่ ได
กําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน 

5 5 8.33  

 



 
 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแน
น 

เต็ม 

คะแน
น 

ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 
เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐาน
ความพอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเอง
หรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอด
และขยายได  เปนโครงการที่ประชาชน
ตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ํา) (LSEP) 

5 5 8.33  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึง
หลั กสํ าคัญ  5 ประการในการจั ดทํ า
โครงการได แก  (1 ) ความประหยั ด
(Economy) (2 ) ความมี ประสิ ทธิ ภาพ 
(Efficiency) (3) ค ว าม มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) (4 ) ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม 
(Equity) (5) ความโปรงใส(Transparency) 

5 5 8.33  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตอง
ตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณ
การราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลอง
กับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการ   
ทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนด
ราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ               
มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํา
ก ว า ร อ ย ล ะ ห า ข อ ง ก า ร นํ า ไป ตั้ ง
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 8.33  
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 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาด
วาจะไดรับ 
มีการกําหนดดัชนีชี ้ว ัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วั ด ไ ด  (measurable) ใ ช บ อ ก
ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล  ( effectiveness) ใ ช
บอกประสิทธิภ าพ(efficiency) ได เชน 
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนด   
รอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของ
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค ที่ เกิ ด ที่ สิ่ ง ที่ ได รั บ          
(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

5 5 8.33  

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการ
ดํ า เนิ นการตามโครงการพัฒ นา ซึ่ ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การ
ไดผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะตองเท ากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) 
มี ค ว า ม เป น ไ ป ไ ด แ ล ะ มี ค ว า ม
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งที่ตองการ
ดํ า เ นิ น ง า น อ ย า ง ชั ด เ จ น แ ล ะ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลอง
กับความเปนจริง (5) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

5 5 8.33  

รวม 65 57 95.00  
   
 
 


