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ค าน า 
 

ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 มาตรา 287 วรรค3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย
และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  ในฐานะองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  
ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  
เพ่ือเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน   
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 ส่วนที่ 1 บทน า 
---------------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง  สมาชิกสภา สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีจึง
เป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ค ามีหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ป๎จจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับป๎จจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีป๎ญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ป๎ญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ค ามี ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี สภาพ
พ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืน
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมือ่พบป๎ญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นป๎ญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยป๎ญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ค ามใีห้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่ง
เหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผล
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีป๎ญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดป๎ญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนป๎ญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ   
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร   ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลแม่ค ามี
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวน 2 คน 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   หน้า 3 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI)  
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ า
ตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart  
การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
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  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ค ามีเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขป๎ญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ค ามี 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ค ามีแม่ค ามีเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ค ามีและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายกอบต. 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของอบต. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 
นายกอบต 

 
สภาอบต. รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 
นายกอบต. 

 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลแม่ค ามีทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่
ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ค ามีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวม 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือน ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึง
อ าเภอหนองม่วงไข.่และจังหวัดแพร่ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล  
มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบป๎ญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ค ามีใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ค ามีมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   หน้า 7 
 

ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลแม่ค าม/ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีจะมีการบันทึกการส ารวจ และ
ทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ป๎ญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของป๎ญหา แนวทางการแก้ไขป๎ญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ค่าเปูาหมาย
กลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดงันี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนป๎จจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีป๎ญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในป๎จจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพป๎ญหาต่าง ๆ ท่ีจะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ป๎จจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ค ามีสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ปูองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุาย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ค ามีเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลแม่ค ามี/องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
  ------------------------- 

   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 

    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 4 ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีที่ก าหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่  อ าเภอหนองม่วงไข่ และแผนชุมชนต าบลแม่ค าม ี
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสาธารณสุข     
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมืองและบริหาร 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
       2) พันธกิจประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ 
        พันธกิจที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
        พันธกิจที่ 3   ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานและระบบ 

สาธารณูปโภคให้มีความ สะดวก ครอบคลุม ทั่วถึง  
        พันธกิจที่ 4  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
        พันธกิจที่ 5  พัฒนาอาคารสถานที่และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้     
                                                       ความสามารถและการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการพัฒนา 
            อุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน 
        พันธกิจที่ 6  สนับสนุนด้านการศึกษา ส่งเสริมให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิป๎ญญา 
                  ท้องถิ่น 
        พันธกิจที่ 7  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ 
                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
 

      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1  ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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       จุดมุ่งหมายที่ 3 จัดบริการข้ันพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่าง 
           เพียงพอทั่วถึง 
       จุดมุ่งหมายที่ 4 ส่งเสริมการปูองกันโรคและสนับสนุนด้านการกีฬาเพ่ือเสริมสร้าง 
           สุขภาพ 
       จุดมุ่งหมายที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการ 
          บริการประชาชน 
       จุดมุ่งหมายที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษา 
                        ขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึงตลอดจน ส่งเสริม  
               อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
       จุดมุ่งหมายที่ 7 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมใน 
          ชุมชนให้น่าอยู่ 
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 2  การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
        แนวทางการพัฒนาที่ 4  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 5  การพัฒนาแหล่งน้ า 
        แนวทางการพัฒนาที่ 6  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 7  การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ปูองกัน และระงับโรคติดต่อในชุมชน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 8  การพัฒนาบุคลากร 
        แนวทางการพัฒนาที่ 9  การพัฒนาการบริหารงานของอบต.การพัฒนาการ 
                      บริหารงานของอบต. 
        แนวทางการพัฒนาที่ 10 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 11 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม 
                  ประเพณีและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
        แนวทางการพัฒนาที่ 12 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
        แนวทางการพัฒนาที่ 13 การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                  สิ่งแวดล้อม 
 
       5) วิสัยทัศน์  

          “ชุมชนเข้มแข็ง   เป็นแหล่งวัฒนธรรม  ท าการเกษตรอินทรีย์ 
           ส่งเสริมการเรียนรู้   น้อมน าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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    1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
      1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้แก่
ประชาชน 

6 218,000 3 54,974 

สังคม การพัฒนาสังคมสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

3 158,500 3 115,280 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

11 615,000 6 148,956 

โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 

15 17,537,400 3 1,387,000 

 จัดหาและพฒันาแหล่งน้ า 12 12,956,000 3 541,860 
สาธารณสุข การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 
4 400,000 2 99,500 

 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ปูองกันและระบับโรคติดต่อในชมุชน 

2 77,000 2 10,600 

การเมืองและบริหาร การพัฒนาบุคลากร 6 592,000 5 379,550 
 การพัฒนาการบริหารงานของอบต. 24 1,605,900 22 1,596,965.72 
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การส่งเสริมและพฒันาการศึกษาใน
ชุมชน 

11 237,000 11 214,393 

 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ป๎ญญาท้องถิน่ 

12 454,000 12 330,925 

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4 2,620,000 4 2,600,000 

 การส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 120,000 1 22,000 

รวม 110 37,565,800 77 7502,003.72 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   หน้า 11 
 

     1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้แก่
ประชาชน 

7 196,000 3 54,100 

สังคม การพัฒนาสังคมสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

3 28,000 2 9,890 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

9 567,000 5 49,730 

โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 

21 6,501,700 5 1,664,000 

 จัดหาและพฒันาแหล่งน้ า 13 12,527,50
0 

3 1,795,000 

สาธารณสุข การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 

4 350,000 1 50,000 

 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ปูองกันและระบับโรคติดต่อใน
ชุมชน 

2 77,000 1 10,600 

การเมืองและบริหาร การพัฒนาบุคลากร 6 502,000 5 200,100 
 การพัฒนาการบริหารงานของอบต. 32 1,442,850 21 682,185 
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การส่งเสริมและพฒันาการศึกษาใน
ชุมชน 

17 847,000 12 577,742.57 

 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ป๎ญญาท้องถิน่ 

10 194,000  10 122,499 

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4 2,780,000 3 259,001 

 การส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 120,000 - - 

รวม 130 26,133,650 71 5,474,847.57 
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     1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพฒันาอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

4 357,000 2 34,000 

สังคม การพัฒนาสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

3 33,000 3 18,590 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

12 1,875,000 8 492,106.50 

โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 

22 14,912,000 7 2,783,000 

 จัดหาและพฒันาแหล่งน้ า 16 104,159,100 3 215,500 
สาธารณสุข การพัฒนาและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน 

7 650,000 2 139,900 

 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ปูองกันและระบับโรคติดต่อใน
ชุมชน 

3 107,000 3 38,520 

การเมืองและบริหาร การพัฒนาบุคลากร 7 743,200 4 260,562 
 การพัฒนาการบริหารงานของ

อบต. 
31 1,432,600 16 844,069.54 

ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษาในชุมชน 

14 766,448 11 487,330.2 

 การส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาและอนุรักษ์วฒันธรรม
ประเพณีและภูมิปญ๎ญา
ท้องถิ่น 

14 254,000 10 148,809 

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

6 8,620,000 4 2,641,300 

 การส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 120,000 1 6,000 

รวม 141 134,029,348 73 8109,687.70 
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     1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพฒันาอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

5 118,000 2 34,861 

สังคม การพัฒนาสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

1 30,000 2 28,274 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

10 1,575,000 3 54,200 

โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง
สาธารณประโยชน์ 

30 12,967,500 7 851,500 

 จัดหาและพฒันาแหล่งน้ า 25 72,739,000 2 304,000 
สาธารณสุข การพัฒนาและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน 

4 400,000 1 40,000 

 การพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานปูองกันและระบับ
โรคติดต่อในชุมชน 

3 107,000 2 31,430 

การเมืองและบริหาร การพัฒนาบุคลากร 8 911,200 6 438,997.46 
 การพัฒนาการบริหารงาน

ของอบต. 
21 3,634,000 18 861,235.03 

ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษาในชุมชน 

10 683,448 10 236,994 

 การส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ป๎ญญาท้องถิน่ 

6 124,000 1 11,700 

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

4 6,123,400 3 182,167 

 การส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 140,000 1 2,000 

รวม 131 99,552,548 58 3,077,358.49 
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     1.2.4 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

เศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

5 155,000 3 54,006 

การเกษตร 1 30,000 - - 
สังคม สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
8 233,000 4 20,720 

 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4 260,000 3 73,318 

รักษาความสงบภายใน 3 1,200,000 2 13,954.54 

โครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชุมชน 177   131,882,500 10 3,774,000 
การศึกษา 2 71,800 2 71,800 

สาธารณสุข สร้างความเข้มแข็งชอง
ชุมชน 

2 200,000 - - 

รักษาความสงบภายใน 1 100,000 - - 
สาธารณสุข 5 207,000 4 89,430 
งบกลาง 1 100,000 1 40,000 

การเมืองและบริหาร บริหารงานทั่วไป 34 2,065,200 21 3,542,418 
การศึกษา 4 200,000   
เคหะและชุมชน 13 1,778,000 5 609,380 

การเกษตร 1 48,000 1 35,000 
รักษาความสงบภายใน 1 2,600,000   

ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การศึกษา 11 690,448 10 275,962.76 
การศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

5 130,000 - - 

บริหารงานทั่วไป 4 39,000 1 11,960 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

เคหะและชุมชน 5 6,236,000 3 120,700 
การเกษตร 5 150,000 1 8,210 
สาธารณสุข 1 50,000 1 49,072 

รวม 293 148,425,948 72 8,789,931.30 
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    1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 
     1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561   
        เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไดด้ าเนินการจริง 

        1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้แก่ประชาชน 3 130,000 
สังคม การพัฒนาสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 2 70,000 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 120,000 
โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิง่ก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 0 0 
 จัดหาและพฒันาแหล่งน้ า 0 0 
สาธารณสุข การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 0 0 
 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานปอูงกันและระบบัโรคติดต่อในชุมชน 0 0 
การเมืองและบริหาร การพัฒนาบุคลากร 0 0 
 การพัฒนาการบริหารงานของอบต. 0 0 
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมและพฒันาการศึกษาในชุมชน 0 0 
 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณแีละภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 0 0 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 
 การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000 

รวม 8 340,000 
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        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558      

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้แก่ประชาชน 2 40,000 
สังคม การพัฒนาสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 0 0 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 172,600 
โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิง่ก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 0 0 
 จัดหาและพฒันาแหล่งน้ า 0 0 
สาธารณสุข การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 0 0 
 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานปอูงกันและระบบัโรคติดต่อในชุมชน 2 120,000 
การเมืองและบริหาร การพัฒนาบุคลากร 0 0 
 การพัฒนาการบริหารงานของอบต. 2 400,000 
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมและพฒันาการศึกษาในชุมชน 0 0 
 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณแีละภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 2 70,000 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 
 การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000 

รวม 13 822,600 
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        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  

 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้แก่ประชาชน 0 0 
สังคม การพัฒนาสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 2 70,000 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 120,000 
โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิง่ก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 0 0 
 จัดหาและพฒันาแหล่งน้ า 0 0 
สาธารณสุข การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 0 0 
 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานปอูงกันและระบบัโรคติดต่อในชุมชน 1 100,000 
การเมืองและบริหาร การพัฒนาบุคลากร 1 60,000 
 การพัฒนาการบริหารงานของอบต. 2 360,000 
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมและพฒันาการศึกษาในชุมชน 0 0 
 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณแีละภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 1 10,000 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 
 การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000 

รวม 10 740,000 
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        4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
       

 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้แก่ประชาชน 2 43,000 
สังคม การพัฒนาสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 2 70,000 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 588,000 
โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิง่ก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 1 604,500 
 จัดหาและพฒันาแหล่งน้ า 2 395,500 
สาธารณสุข การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 0 0 
 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานปอูงกันและระบบัโรคติดต่อในชุมชน 0 0 
การเมืองและบริหาร การพัฒนาบุคลากร 2 84,000 
 การพัฒนาการบริหารงานของอบต. 2 2,900,000 
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมและพฒันาการศึกษาในชุมชน 0 0 
 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณแีละภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 5 74,000 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 
 การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000 

รวม 22 4,779,000 
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        4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
       

 ยุทธศาสตร์ แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
เศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 50,000 
สังคม สร้างความเข้มแข็งในชุมชน 1 50,000 
 รักษาความสงบภายใน 1 5,000 
โครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชุมชน 1 40,000 
สาธารณสุข สาธารณสุข 1 30,000 
การเมืองและบริหาร บริหารงานทั่วไป 4 360,000 
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 80,000 
 บริหารงานทั่วไป 2 9,500 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การเกษตร 2 30,000 

รวม 18 654,500 
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     1.3.2 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561  
       เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 
       1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. จัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมอาชีพชุมชน 

-ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ 
-ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง 
-ฝกึอบรมอาชีพให้แก่ชุมชน 

39,974 
6,000 
9,000 

-ผู้เข้ารับอบรมได้รับความรู้ 
-ผู้เข้ารับอบรมได้รับความรู้ 
-ผู้เข้ารับอบรมได้รับความรู้ 

-ผู้เข้ารับการอบรม 
-ผู้เข้ารับการอบรม 
-ผู้เข้ารับการอบรม 

สังคม การพัฒนาสังคมสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

1. อบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลแม่
ค ามี 
2. กลุ่มเปูาหมายพิเศษ (ผู้สูงอายุ) 
3. ประดิษฐ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุเหลือใช้  
(ผู้พิการ) 

-อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 
-ฝึกอบรมผู้สูงอายุ 
-ฝึกอบรมผู้พิการ 

115,280 
 

5,500 
3,000 

 

-ผู้เข้ารับอบรมได้รับความรู้ 
 
-ผู้เข้ารับอบรมได้รับความรู้ 
-ผู้เข้ารับอบรมได้รับความรู้ 
 

-ผู้เข้ารับการอบรม 
 
-ผู้เข้ารับการอบรม 
-ผู้เข้ารับการอบรม 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

1. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแม่ค ามีเกมส์  
2. สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
3. ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 
4. การด าเนินงานของศูนย์อปพร.อบต.แม่ค ามี 
5. ขอรับเงินอุดหนุนจากอปท. กาชาดร่วมใจ
บรรเทาทุกข์จังหวัดแพร่  
6. จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 
เมืองแพร่เกมส์และโครงการจัดการแข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่ 33 หม้อห้อมเกมส์ 

-แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
 
-สนับสนุนนักกีฬาร่วมแข่งขัน 
-คชจ.การปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
-คชจ.เกี่ยวกับศูนย์อปพร. 
-อุดหนุนส านักงานกาชาด 
 
-แข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค5 ครั้งที่ 43 
เมืองแพร่เกมส์ 

86,150 
 

18,594 
16,206 

 
3,006 
5,000 

 
20,000 

-ประชาชนมีความสามัคคีมาก
ขึ้น 
-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
-การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
-การด าเนินงานของสนง.กาชาดเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
-การแข่งขันกีฬาประสบ
ผลส าเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-จ านวนนักกีฬา 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-การด าเนินงาน 
 
-การด าเนินงาน 

โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน ์

1. ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมราวกันตกและวาง
ท่อคสล. ซอย12 หมู่ที่ 1 
2. ก่อสร้างราวกันตกถนนเรียบทุ่ง หมู่ที่ 4 
3. ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด  
    - ซอย5 บ้านนางสาวจันทร์ กาวิจิตรถึงบ้าน
นางนวลจันทร์ สุทธิรักษ์ หมู่ที่ 2 
    - บ้านนางโสพิศ พรมวังถึงบ้านนายวิชัย ใจ

-ถนนคสล.พร้อมราวกันตก 
 
-ราวกันตก 
-รางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
 
 
 

207,000 
 

252,000 
 

242,000 
 

302,000 

-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
-การคมนาคมมีความปลอดภัย 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

-ถนนคสล.พร้อมราวกันตก 
 
-ราวกันตก 
-รางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
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อินต๊ะ หมู่ที่ 3 
    - บ้านนายบ ารุง สกุลปราโมทถึงล าเหมืองปูุเต่ 
หมู่ที่ 3 
    - บ้านนางกัลยา ยะอิตะ ถึงบ้านนางเพ็ญศรี 
ตื้อยศ หมู่ที่ 4 

 
283,000 

 
101,000 

 

 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า 1. ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ล า
เหมืองปูุเต๋ หมู่ที่ 1,3,4,2 
2. ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ 
    - นานางพวม แสงแก้วถึงร่องโปุง หมู่ที่ 2 
    - นานายประยูร วงศ์อรินทร์ถึงนานางสาว
พวม แสงแก้ว หมู่ที่ 2 
3. ก่อสร้างรางรินส่ง าน้ าคสล. 
    - น้ าตก1 ฝ๎งงซ้ายถึงรางรินข้ามล าเหมืองปูุเต๋ 
หมู่ที่ 1 
    - น้ าตก4 ฝ๎งงขวาถึงร่องโปุง หมู่ที่ 2 

- การไหลเวียนของน้ าสะดวกฯ 
 

- การไหลเวียนของน้ าสะดวกฯ 
 

 
 
-ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอในการท า
เกษตรกรรม 

81,500 
 
 

6,800 
1,700 

 
 

194,860 
 

257,000 

- -ปูองกันป๎ญหาอุทกภัยและภัย
แล้งได้ 

- -ปูองกันป๎ญหาอุทกภัยและภัย
แล้งได้ 

 
 
-ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอใน
การท าเกษตรกรรม 
 

-กักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้น 
 
-กักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้น 
 
 
 
-รางรินส่งน้ าเพิ่มขึ้น 

สาธารณสุข การพัฒนาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน 

1. สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือื้นที่ต าบลแม่ค ามี 
2. จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 

-ค่าใช้จ่ายกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพต าบลฯ 
-เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 

50,000 
 

49,500 
 

-ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานฯ 
- ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

-ความพึงพอใจ 
 
-เครื่องออกก าลังกาย 

 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ปูองกันและระบับโรคติดต่อใน
ชุมชน 

1. ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบา้/ยา
คุมก าเนิดให้แก่สุนัขและแมว 
2. ปูองกนัและควบคุมโรคติดตอ่และไม่ตดิต่อ 

- - มีการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิด 

- มีการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ 

6,000 
 

10,000 

-มีการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
และคุมก าเนิด 
-มีการปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

-สามารถปอูงกันพิษสุนัขบา้
ได 
-ปูองกนัควบคุมโรคติดตอ่ไม่
ติดต่อ 

การเมืองและบริหาร การพัฒนาบุคลากร 1.ฝึกอบรมและพัฒนาศกัยภาพการปฏบิัติงาน
ท้องถิ่น ประจ าปี 2557 
2.จ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
3.จ้างบุคคลท าความสะอาดส านักงานอบต.แม่
ค ามี 
4.จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียม
สาธารณูปโภค 
5.จ้างเหมาบุคคลดูแลและบ ารุงระบบประปา 

- ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานท้องถิ่น 
- จ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 
- จ้างบุคคลท าความสะอาดส านักงาน
อบต.แม่ค ามี 
- จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียม
สาธารณูปโภค 
- จ้างเหมาบุคคลดูแลและบ ารุงระบบ

187,550 
 

60,000 
 

60,000 
 

12,000 
 

60,000 

-การปฏิบัติงานอบต. มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
-การจัดเก็บรายได้ของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
-อาคารสถานที่ของอบต.มีความ
สะอาด เรียบร้อยฯ 
-การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
-ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-งานจัดเก็บมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
-อาคารสถานที่มีความ
สะอาดเพิ่มขึ้น 
-งานจัดเก็บมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
-งานประปามีประสทิธิภาพ
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อบต.แม่ค าม ี ประปา อบต.แม่ค ามี  บริโภคเพียงพอและทั่วถึง เพิ่มขึน้ 

 การพัฒนาการบริหารงานของ
อบต. 

1.จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
3.จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตอบต.แม่ค ามี 
4.จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทย ุ
5.จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
6.บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. 
7.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของอบต.แม่ค าม ี
8.จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ า(ซับเมอร์สซิเบิ้ล) 
9.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนกังาน
ส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 
10.จ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอกเพือ่
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอบต.
แม่ค ามี 
11.จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
12.อินเตอร์เน็ตต าบลแม่ค ามี 
13.จัดซื้อเครื่องดูดน้ าไฟฟูา(ไดร์โว่) 
14.จัดซื้อสว่านเจาะผนังไฟฟูา 
15.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟฟูา 
16.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
17.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
18.จัดซื้อเครื่องโทรสาร 
19.จัดซื้อเครื่องตบดิน 
20.เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประจ าป ี2557 
21.จัดซื้อล าโพงขยายเสียงพร้อมสายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 
-จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

-การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
-การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
-จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทย ุ
-จัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง 
-บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
-จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และสรุปผล
การปฏิบัติงานของอบต. 
-เครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ า 
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลฯ 
-จ้างประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอบต.แม่ค ามี 
 
-จ้างปรับปรุงข้อมูลภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินฯ 
-ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 
-จัดซ้ือเครื่องดูดน้ าไฟฟูา(ไดร์โว่) 
-จัดซื้อสว่านเจาะผนังไฟฟูา 
-จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟฟูา 
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
-จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
-จัดซื้อเครือ่งโทรสาร 
-จัดซื้อเครื่องตบดิน 
-การเลือกตั้งสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
-จัดซื้อล าโพงขยายเสียงพร้อมสาย 
-วัสดุก่อสร้าง 

7,096 
30,000 

  -  
20,265 
15,700 
42,184 
2,475 

 
46,000 

954,235 
 

12,000 
 
 

99,000 
 

24,795.60 
8,500 
9,800 

31,800 
 

4,200 
90,000 
7,980 

19,000 
76,112 

 
29,300 
66,523 

-การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ 
-การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
-เครื่องสูบน้ า 
-พนักงานมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานฯ 
-การบริหารงานอบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
-การจัดท าข้อมูลภาษีฯมีความ
ถูกต้องเป็นป๎จจุบัน 
-มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ทันสมัย 
-เครื่องดูดน้ าไฟฟูา(ไดร์โว่) 
-สว่านเจาะผนังไฟฟูา 
-คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟฟูา 
-เครื่องพิมพ์ 
-ตู้เก็บเอกสาร 
-เครื่องโทรสาร 
-เครื่องตบดิน 
-การเลือกตั้งมีความถูกต้องตาม
ระเบียบ 
-ล าโพงขยายเสียงพร้อมสาย 
-วัสดุก่อสร้าง 

-การด าเนินงาน 
-มีเครื่องถ่ายปฏิบัติงาน 
-บริการภาษีเคลื่อนที่ 
-การด าเนินงาน 
-วัสดยุานพาหนะและขนส่ง 
-ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม 
-การปฏิบัติงานของอบต. 
 
-เครื่องสูบน้ า 
-ความพึงพอใจ 
 
-การด าเนินงาน 
 
 
-การด าเนินงาน 
 
-บริการสิบค้าขา่วสาร 
-เครื่องดูดน้ าไฟฟูา(ไดร์โว่) 
-สว่านเจาะผนังไฟฟูา 
-คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟฟูา 
-เครื่องพิมพ์ 
-ตู้เก็บเอกสาร 
-เครื่องโทรสาร 
-เครื่องตบดิน 
-ร้อยละของความส าเร็จ 
 
-ล าโพงขยายเสียงพรอ้มสาย 
-วัสดุก่อสร้าง 

ศึกษา ศาสนาและ การส่งเสริมและพัฒนา -จ้างพี่เล้ียงเด็ก -จ้างพี่เลี้ยงเด็กช่วยดูแลเด็ก 48,433 -การปฏิบัติงาน ศพด.อบต.แม่ -พี่เล้ียงเด็ก 
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วัฒนธรรม การศึกษาในชุมชน  
-จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2557 
-จัดงานวันแมแ่ห่งชาติ ประจ าป ี2557 
-สร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด 
 
-เยี่ยมบา้นนักเรียน 
 
-ทัศนศึกษานอกสถานที ่
 
-ประเพณีถวายเทียนพรรษา 
 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.อบต.แม่ค าม ี
 
-ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ในโรงเรียน 
 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ กศน. ต าบลแม่ค ามีให้เป็น 
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
-ส่งเสริมการอ่าน(บ้านหนังสืออัจฉริยะ) 

 
-การจัดกิจกรรมวันเด็กฯ 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
 
-รร.บ้านแม่ค ามี(รัตนป๎ญญา) 
 
-กศน.ต าบลแม่ค ามี 
 
-ส่งเสริมการอ่าน 

 
32,170 
1,000 
8,190 

 
- 
 
- 
 
- 
 

80,000 
 

20,000 
 

3,000 
 

21,600 

ค ามีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
-กิจกรรมวันเด็กบรรลุผล 
-เด็กเล็กได้ความกตัญํูต่อแม่ 
-ศพด.มีอาคารที่สะอาด
ปลอดภัย เด็กมีสุขภาพดี 
-ครูและผู้ปกครองได้แลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
-เด็กเล็กได้เรียนรู้และรับ
ประสบการณ์สถานที่จริง 
-เด็กเลก็มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-ศพด.มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การเรียน 
-นักเรียนได้ฝึกทักษะในการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 
-กศน.ต าบลแม่ค ามีน่าอยู่ น่าใช้
บริการ 
-ประชาชนมีแหล่งค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมฯ 

 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 การส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนา
และอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิป๎ญญาทอ้งถิน่ 

-สนับสนุนการจัดงานวันส าคัญของทางราชการ 
-จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายแุห่งชาต ิ
 
-งานประเพณีลอยกระทง 
 
-จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 
 
-บรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อน 
 
-สรงน้ าพระตามประเพณีสงกรานต์ ประจ าป ี
2557 
-ฝึกปฏบิัติวิป๎สสนากรรมฐานพัฒนาจิตใจ 
 

-การจัดกิจกรรมงานวันส าคัญของทาง
ราชการ 
 
-จัดงานประเพณีลอยกระทง 
 
-กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
 
-บรรพชาและอปุสมบทภาคฤดูร้อนวัด
แม่ค ามี 
-กิจกรรมสรงน้ าพระ 
 
-ฝึกอบรมปฏบิัติวิป๎สสนากรรมฐาน
พัฒนาจิตใจ 

1,000 
67,600 

 
20,000 

 
11,500 

 
20,000 

 
30,000 

 
61,825 

 

-การจัดกิจกรรมบรรลุผล 
-ผู้สูงอายุมีกิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่กลุ่มฯ 
-มีการสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีฯ 
-มีการสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีฯ 
-มีการสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีฯ 
-มีการสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีฯ 
-ผู้สูงอายุและประชาชนมีธรรมะ
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว 

-การด าเนินงาน 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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-งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่
ตุงหลวง ประจ าป ี2557 
-จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 
-จัดงานฤดูหนาวไทยล้านนาและกาชาดแพร่ 
ประจ าป ี2557 
-จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 
สิงหาพระบรมราชินีนาถ" 
พุทธศักราช 2557 
 
-จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2557 

-กิจกรรมงานประเพณีไหว้พระธาตุชอ่
แฮเมืองแพร ่
-งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาฯ 
-กิจกรรมงานฤดูหนาวไทยล้านนาและ
กาชาดแพร่ 
-กิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา "12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ" 
 
-กิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย 
 

100,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 

4,000 
 Dddldlldl 
 
dlldlldldld 

5,000 

-เพื่อเป็นการสัการะบูชาองค์
พระธาตุช่อแฮ 
-ประชาชนได้แสดงพลังความ
สามัคคี ความจงรักภักดีและ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
-การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
-ประชาชนแสดงความจงรักภักดี
และระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
-การจัดงานวันท้องถิ่นไทย
บรรลุผลส าเร็จ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

-จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ 
 
-เช่าสถานที่เพื่อทิ้งขยะมูลฝอยของอบต.แม่ค ามี 
 
-จัดซื้อถังขยะ 
 
-จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 

-การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมี
ประสิทธิภาพ 
-การบริหารจัดการขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพ 
-การบริหารจัดการขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพ 
-การบริหารจัดการขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพ 

156,000 
 

60,000 
84,000 

 
2,300,000 

-การจัดการขยะฯมีประสิทธิภาพ 
 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 

-การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
 
-มีสถานที่ทิ้งขยะ 
-ถังขยะ 
 
-รถบรรทุกขยะ 

 การส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลแม่ค าม ี -ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลแม่ค าม ี 100,000 สภาพแวดล้อมในชุมชนร่มรื่น 
สวยงามมากขึ้น 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ต าบล 

รวม 2,622,000   
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        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
 

1. ฝึกอบรมการจักสานจากเส้นพลาสติก 
2. คลนิิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
3. ฝึกอบรม การท ายาหม่อง, การบูร 

-อบรมจักสานเส้นพลาสติก 
-กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ฯ 
-ฝึกอบรม การท ายาหม่อง, การบูร 

11,800 
30,000 

 
12,300 

-ประชาชนมีอาชีพเสริม 
-เกษตรกรได้รับบริการทาง
วิชาการและแก้ไขป๎ญหา 
-ประชาชนมีอาชีพเสริม 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

สังคม การพัฒนาสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

1. ฝึกอบรม การท าดอกไม้จันทน์ให้แก่ผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ 
2. กลุ่มเปูาหมายพิเศษ(ผู้สูงอายุ) 
3. ประดิษฐ์ดอกไม้แห้งผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

-ฝึกอบรมการท าดอกไม้จันทน์ให้แก่ผู้
พิการ/ผู้สูงอายุ 
-กิจกรรมกลุ่มเปูาหมายผู้สูงอายุ 
-กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง 

9,890 
 
- 
- 

-ผูสู้งอายุ/ผู้พิการได้รับความรู้
การท าดอกไม้จันทน์ 
-ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ฝึกทักษะ 
-ผู้สูงอายุผู้พิการมีทักษะที่
จ าเป็นในด้านการอาชีพ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. พัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชน
ควรรู้ 
2. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"แม่ค ามี
เกมส์" 
3. สนันสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
4. ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 
5. ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กาชาดร่วมใจบรรเทาทุกข์จังหวัดแพร่ 
ประจ าปี 2558 

-ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
ประชาชนควรรู้ 
-จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"แม่ค า
มีเกมส์" 
-สนับสนุนนักกีฬาร่วมแข่งขัน 
-คชจ.การปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
-อุดหนุนส านักงานกาชาด 
 

7,700 
 

20,776 
 

13,854 
2,400 

 
5,000 

-ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายมากขึ้น 
-ประชาชนมีความสามัคคีมาก
ขึ้น 
-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
-การด าเนินงานของสนง.กาชาด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-จ านวนนักกีฬา 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-การด าเนินงาน 

โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
สาธารณประโยชน์ 
 
 

1. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านนางเล็ก  กวาวสิบสาม 
ถึงท้ายซอย7 บ้านท่าล้อ หมู่ที่2 
2. ก่อสร้างถนนลูกรัง จากนานายเชาว์  
ดาวนันท์ ถึงนานายสง่า อินต๊ะเสาร์พร้อมว่างท่อค
สล.หมู่ที่ 1 
3. ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก 
-จากบ้านท่าล้อ(สี่แยก) ถึงแยกซอย10 สายตรง  
หมู่ที่1,2,3,4 
-จากบ้านนางมะลิ ยาดี ถึงคันคลองชลประทาน

-กว้าง 4 เมตร  ยาว 29 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ 
-กวา้ง 3 เมตร ยาว 1,040 เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
-กวา้ง 3 เมตร  ยาว 3,500 เมตร   
หนา 0.10 เมตร  (ซ่อมแซมเป็นบาง
จุดความยาวเฉลีย่รวม 1,550 เมตร) 
-กวา้ง 3.00  เมตร ยาว 790 เมตร   
หนา 0.10 เมตร 

93,000 
 

264,000 
 

229,500 
 
 

116,500 
 

-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 
 

-ถนนคสล. 
 
-ถนนลูกรัง 
 
-ถนนลูกรัง 
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น้ าตก3 หมู่ที่3 
-นานางประไพ กันทาธรรม ถึงคันคลอง
ชลประทาน น้ าตก4 หมู่ที่4 
4. ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.พร้อมว่างท่อ 
-บ้านนางวิภาวรรณ เสนป๎นถึงบ้านนายภิญโญ 
สองกิติ หมู่ที่ 4 
-บ้านนายสมชาย สุระผัด ถึงบ้านนางวิไล กันทา
ธรรม บ้านรัตนป๎ญญา หมู่ที่ 3 
5. ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมลูกรังไหล่ทาง 
-บ้านนายสมศักดิ์ ชลายนนท์ถึงคลอง
ชลประทาน ซอย 10 บ้านปงเจริญ หมู่ที่1 
-บ้านนายค า สุจาค า ถึงฝายแม่ค ามีท่าล้อ หมู่ที่ 2  

-กวา้ง 3 เมตร  ยาว 685 เมตร   
หนา 0.10 เมตร 
 
-กว้าง 0.20 เมตร  ยาว 61 เมตร ลึกไม่
น้อยกว่า 0.40 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
-กว้าง 0.20 เมตร  ยาว 117 เมตร ลึกไม่
น้อยกว่า 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร  
 
- ก่อสรา้งถนนคสล.พร้อมลูกรังไหล่ทาง 
 
- กอ่สรา้งถนนคสล.พร้อมลูกรังไหล่ทาง 

101,000 
 
 

135,000 
 

260,000 
 
 

665,000 
 

199,000 

 
 
 
 
 
 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

 
 
 
 
 
 
 
-ถนนคสล. 

 พัฒนาแหล่งน้ า 
 
 

1. ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคสล. 
-จากนานางสาวร าแพง กวาวสิบสาม ถึงนานาย
สวัสดิภาพ กันทาธรรม หมู่ที่1 
-จากนานายยนต์  โลกค าลือ ถึงนานางประทุม  
กันยะมี  หมู่ที่2 
-จากนานายเกียรติศักดิ์ ลือวัฒนานนท์ บ้านพมิสาร 
หมู่ที่ 4 ถึงคันคลองชลประทานบ้านท่าล้อ หมู่ที่ 
2 
2. ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่4 (จุดเดิม) 
3. ขุดลอกล าน้ าแม่ค ามี หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 

 
-
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 309.00 เมตร  
ลึก  0.50 เมตร  หนา 0.10 เมตร  
-
กว้าง 0.80 เมตร ยาว 220.00 เมตร  
สูง 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร 
 
 
-ปรับปรุงระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ 
-ขุดลอกล าน้ าแม่ค ามี หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 

 
35,000 

 
400,000 

 
1,010,000 

 
35,000 

- 

-ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอใน
การท าเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
-ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค
บริโภค 
-ปูองกันอุทกภัยและภัยแล้ง 

-รางรินส่งน้ า 
 
 
 
 
 
 
-ปรับปรุงระบบประปา 
-กักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้น 

สาธารณสุข พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 

1. สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบลแม่ค ามี 

-ค่าใช้จ่ายกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพต าบลฯ 
 

50,000 -ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานฯ 

-ความพึงพอใจ 

 พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานปูอง 
กันและระงับโรคติดต่อในชุมชน 

1. ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ -มีการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ 

10,600 -มีการปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

-การปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

การเมืองและบริหาร พัฒนาบุคลากร 1. ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่น ประจ าปี 2558 
2. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

-ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่น 
-จ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

46,500 
 

72,800 
 

-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
-การจัดเก็บรายได้ของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

-การปฏิบัติงานอบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
-งานจัดเก็บมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
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3. จ้างเหมาบุคคลดูแลและบ ารุงระบบประปา 
อบต.แม่ค ามี 
4. จ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน อบต.แม่
ค ามี 
5. จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียม
สาธารณูปโภค 

- จ้างบุคคลท าความสะอาดส านักงาน
อบต.แม่ค ามี 
- จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียม
สาธารณูปโภค 
- จ้างเหมาบุคคลดูแลและบ ารุงระบบ
ประปา อบต.แม่ค ามี 

5,000 
 

72,800 
 

3,000 
 

-อาคารสถานที่ของอบต.มีความ
สะอาด เรียบร้อยฯ 
-การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
-ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอและทั่วถึง 

-อาคารสถานที่มีความ
สะอาดเพิ่มขึ้น 
-งานจัดเก็บมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
-งานประปามีประสทิธิภาพ
เพิ่มขึน้ 

 พัฒนาการบริหารงานของ 
อบต. 

1. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
3. จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตอบต.แม่ค ามี 
4. จัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 
5. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. 
6. จ้างเหมาบริการ 
7. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
8. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของอบต.แม่ค ามี 
9. จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 
10. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟฟูา 
11. จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 
12. เพิ่มประสิทธภิาพของศูนย์รวมข้อมูลข่าว 
สารการซ้ือหรือการจ้างของหนว่ยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอหนองมว่งไข่  
จังหวัดแพร ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
13. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
14. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
15. จัดซื้อจอภาพ 
16. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ า 
(ซัมเมอร์สซิเบิ้ล) 
17. จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายใน 
18. จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือ 
19. ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตภายใน 

-การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
-การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
-จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทย ุ
-บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
-ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ 
-จ้างปรับปรุงข้อมูลภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินฯ 
-จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของอบต. 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟฟูา 
-จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 
-อุดหนุนเทศบาลหนองม่วงไข่ 
 
 
 
-จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 
-จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 
-จัดซ้ือจอภาพ 
-จัดซ้ือเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ า 
(ซัมเมอร์สซิเบิ้ล) 
-จัดซ้ือเครื่องโทรศัพท์ภายใน 
-จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือ 
-ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตภายใน 

6,123 
36,000 

- 
29,315 
96,885 
36,000 
98,000 

 
2,235 

 
26,000 
100,500 

 
16,500 
16,000 

 
 
 

43,500 
40,197 
6,600 

37,200 
 

2,980 
21,800 
48,350 

-การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ 
-การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
-เครื่องพิมพ์ 
-เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องส ารองไฟฟูา 
-เก้าอี้ส านักงาน 
-มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือหรือการจ้างฯเป็น
สื่อกลางประชาสัมพันธ์ฯ 
 
-เครื่องปรับอากาศ 
-วัสดุก่อสร้าง 
-จอภาพ 
-เครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ า 
(ซัมเมอร์สซิเบิ้ล) 
-เครื่องโทรศัพท์ภายใน 
-เครื่องโทรศัพท์มือถือ 
-ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน 

-การด าเนินงาน 
-มีเครื่องถ่ายปฏิบัติงาน 
-บริการภาษีเคลื่อนที่ 
-การด าเนินงาน 
-วัสดยุานพาหนะและขนส่ง 
-ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม 
-การปฏิบัติงานของอบต. 
 
-การปฏิบัติงานของอบต. 
 
-เครื่องพิมพ์ 
-เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องส ารองไฟฟูา 
-เก้าอี้ส านักงาน 
-การปฏิบัติงานศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือ
การจ้างฯ 
 
-เครื่องปรับอากาศ 
-วัสดุก่อสร้าง 
-จอภาพ 
-เครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ า 
(ซัมเมอร์สซิเบิ้ล) 
-เครื่องโทรศัพท์ภายใน 
-เครื่องโทรศัพท์มือถือ 
-ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน 
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20. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟูา 
21. จัดซื้อตู้ควบคุมระบบเครื่องสูบน้ าแบบ
หอยโข่งมอเตอร์ไฟฟูา 

-จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
มอเตอร์ไฟฟูา 
-จัดซื้อตู้ควบคุมระบบเครื่องสูบน้ าแบบ
หอยโข่งมอเตอร์ไฟฟูา 

9,500 
 

7,500 

-เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
มอเตอร์ไฟฟูา 
-ตู้ควบคุมระบบเครื่องสูบน้ า
แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟูา 

-เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
มอเตอร์ไฟฟูา 
-ตู้ควบคุมระบบเครื่องสูบน้ า
แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟูา 
 

ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสรมิและพัฒนา
การศึกษาในชุมชน 

1. อาหารกลางวัน 
2. อาหารเสริม(นม) 
3. อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง 
4. จ้างพี่เลี้ยงเด็ก 
5. เข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่
ประชาคมอาเซียน 
6. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2558 
7. จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2558 
8. เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
9. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและถวายเทียนพรรษา 
 
10. บัณฑิตน้อย 
11. สร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด 
 

-นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ค ามี(รัตนป๎ญญา) 
-นักเรียนรร.บ้านแม่ค ามี,ศพด.อบต.แม่ค ามี 
-เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-จ้างพี่เลี้ยงช่วยดูแลเด็ก 
-ฝึกอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน 
-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
 

209,880 
144,307.57 

103,680 
53,408 
40,000 

 
8,359 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

-เดก็นักเรียนมีอาหารกลางวันทาน 
-เด็กนักเรียนได้ดื่มนม 
-เด็กเล็กมีอาหารกลางวันอาหารว่างทาน 
-มีพี่เลี้ยงช่วยดูแลเด็ก 
-ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
-กิจกรรมวันเด็กบรรลุผล 
-เด็กเล็กได้ความกตัญํูต่อแม่ 
-ครูและผู้ปกครองได้แลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
-เด็กเล็กมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-กิจกรรมบรรลุผล 
-ศพด.มีอาคารที่สะอาดปลอดภัย 
เด็กมีสุขภาพดี 
 

อาหารกลางวัน 
อาหารเสริม(นม) 
อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง 
พี่เลี้ยงเด็ก 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาใน
ชุมชน 

1. สนับสนุนการจัดงานวันส าคัญชองทาง
ราชการ 
2. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
 
3. งานประเพณีลอยกระทง 
4. จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 
5. บรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อน 
6. สรงน้ าพระตามประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 
2558 
7. จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 
สิงหาพระบรมราชินีนาถ” พ.ศ. 2558 

-การจัดกิจกรรมงานวันส าคัญของทางราชการ 
-กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
 
-จัดงานประเพณีลอยกระทง 
-กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
-บรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อนวัดแม่ค ามี 
-กิจกรรมสรงน้ าพระ 
 
-กิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนม 
พรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินนีาถ" 
 

1,000 
16,000 

 
30,000 

999 
20,000 
30,000 

 
4,000 

 
 

-การจัดกิจกรรมบรรลุผล 
-ผู้สูงอายุมีกิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่กลุ่มฯ 
-มีการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ 
-มีการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ 
-มีการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ 
-มีการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ 
 
-ประชาชนแสดงความจงรักภักดี
และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

-การด าเนินงาน 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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8. จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 
9. จัดงานวันท้องถิ่นไทย 
10. จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแม่ค ามี  

-งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษาฯ 
-กิจกรรมวันทอ้งถิ่นไทย 
-กิจกรรมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแม่
ค ามี 

5,000 
 
 

5,000 
10,500 

 

-ประชาชนได้แสดงพลังความ
สามัคคี ความจงรักภักดีและ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
-การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
-การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลแม่ค ามี 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาใน
ชุมชน 
 

1. จ้างเหมาจัดเก็บขยะ 
2. เช่าสถานที่เพื่อทิ้งขยะมูลฝอยของอบต.แม่ค ามี 
3. ลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 

-การจัดการขยะมูลฝอยฯมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมูลฝอยฯมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมูลฝอยฯมีประสิทธิภาพ 

102,000 
60,000 
97,001 

-การจัดการขยะฯมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 

-การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
-มีสถานที่ทิ้งขยะ 
-ปริมาณขยะลดลง 

 อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - 

รวม   5,474,848   
 
        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนต าบลแม่
ค ามี 
- ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเห็ดฟางตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
-ฝึกอบรมส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่
ประชาชน 
-ฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง 

 
20,000 

 
14,000 

 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

สังคม การพัฒนาสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

1. อบรมอาชีพให้แก่คนพิการ 
2. กลุ่มเปูาหมายพิเศษ(ผู้สูงอายุ) 
3. ประดิษฐ์ดอกไม้แห้งผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

-ฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ 
-ฝึกอบรมกลุ่มเปูาหมายพิเศษ 
-ฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง 

18,590 
- 
- 

-ผู้พิการมีทักษะด้านอาชีพเพิ่มขึ้น 
-ผู้สูงอายุได้รับความรู้ด้านอาชีพ 
-ผู้อบรมประดิษฐ์ดอกไม้แห้งได้ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
2. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"แม่ค ามีเกมส์" 
 
3. สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
 

-กิจกรรมปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
-จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"
แม่ค ามีเกมส์" 
-สนับสนุนนักกีฬาร่วมแข่งขัน 
 
 

19,500 
62,735 

 
23,780 

 

-ผู้สูงอายุมีทักษะในการดูแลตนเอง 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ 
-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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4. ปูองกันและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 
5. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มผู้สูงอาย ุ
6. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
7. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
8. ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กาชาดร่วมใจบรรเทา 
ทุกข์จังหวัดแพร่ ประจ าป ี2559 

-คชจ.การปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 
-ผู้สูงอายุต าบลแม่ค ามี 
 
-กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชน
ต าบลแม่ค ามี 
-ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและบรรเทาฯ 
-อุดหนุนส านักงานกาชาด 

6,900 
 

113,080 
 

148,212 
 

112,899.50 
5,000 

-ประชาชนมีความปลอดภัยฯ 
 
-ผู้สูงอายุได้รับความรู้ มี
ทักษะในการดูแลตนเอง 
-ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
พัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น 
-ปูองกันบรรเทาความเดือด 
-การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุ 
วัตถุประสงค์ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 
 
 

1. ต่อเติมอาคารที่ท าการอบต.แม่ค าม ี
 
2. วางระบบทอ่ส่งน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
3. ก่อสร้างที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ 
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอ้มลูกรังไหล่
ทาง 
 - บ้านน.ส.ร าเพียร วีระพันธ์ถึงบ้านนางโสพิศ พรมวัง 
หมู่ที่ 3 
 - บ้านนางทอง คนบุญ ถึงบ้านนางร าเพียร  
วีระพันธ ์หมู่ที่ 3  
 -สวนนายเอกภพ สุขตะถึงฝายแม่ค ามที่าล้อ หมู่ที่
2  
 - ซอยข้างโรงเรียนบ้านแม่ค ามี(รัตนปญ๎ญา)หมู่ที่ 4  
5. ก่อสร้างดาดล าเหมอืงคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 - นานายเกียรติศักดิ ์ ลือวัฒนานนท์ถึงนานาง
ประภา เมืองมาน้อย หมู่ที่ 4 
 - นานายบุญส่ง พรมวังถึงนานางกัณฑ์ชภัส  ไวท
ยินทร์ หมู่ที่ 4 
6. ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อคสล.จากนานาย
ณักฐ ์แก้วกรองถึงนานางวาสนา พรมวัง  หมู่ที่ 1 
7. ถมดนิปรับพื้นที่บริเวณลานกีฬา หมู่ที่ 2 บ้านท่าลอ้ 

-ต่อเติมอาคารที่ท าการอบต.แม่ค ามี 
 
-วางระบบท่อส่งน้ าประปาหมู่ที่ 2 
-ก่อสร้างที่จอดรถ 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลูกรังไหล่ทาง 
 
 
 
 
 
 
-ก่อสร้างดาดล าเหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 
 
 
-ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อคสล. 
 
-ถมดินปรับพื้นที่ 

138,000 
 

    1,196,000 
200,000  

 
 

236,500 
          

197,500 
 

      143,000           
47,500 

 
209,000 

          
192,500 

          
175,000  

           
48,000 

-มีสถานที่ในการให้บริการ
ประชาชน 
-ประชาชนมีน้ าใช้อย่างทั่วถึง 
-มีที่จอดรถให้แก่ผู้มาติดต่อ 
-ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
-เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอใน
การท าเกษตรกรรม 
 
 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการคมนาคม 
-ถมดินปรับพื้นที่บริเวณลาน
กีฬา หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 

-อาคารที่ท าการ 
 
-ระบบท่อส่งน้ า 
-ที่จอดรถ 
-ถนนคสล. 
 
 
 
 
 
 
 
-ดาดล าเหมืองเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
-ถนนลูกรังพร้อมวางท่อคสล. 
 
-ถมดิน 

 พัฒนาแหล่งน้ า 1. ขุดลอกล าน้ าแม่ค าม ี -ขุดลอกล าน้ าแม่ค ามี 59,000 -ปูองกันอุทกภัย ภัยแล้งได้ -การกักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้น 
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2. ขุดลอกล าเหมอืงสาธารณประโยชน ์หมู่ที่ 1 - 
หมู่ที่ 4 
3. ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคสล.จากนานางสาวพวม 
แสงแก้วถึงถนนปาุช้า หมู่ที่ 2 

-ขุดลอกล าล าเหมืองสาธารณ 
ประโยชน ์หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 
-ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคสล. 
 

76,000 
 

80,500 

-ปูองกันอุทกภัย ภัยแล้งได้ 
 
-มีน้ าใช้เพียงพอในการท า
เกษตรกรรม 

-การกักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้น 
 
-รางรินส่งน้ า 

สาธารณสุข การพัฒนาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน 

1. สมทบกองทุนระบบหลกัประกันสขุภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบลแม่ค าม ี
2. จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 

-การด าเนินงานกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพฯ 
-จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 

50,000 
 

89,900 

-ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน 
-ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

-ความพึงพอใจ 
 
-เครื่องออกก าลังกาย 

 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ปูองกันและระบับโรคติดต่อใน
ชุมชน 

1. ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
2. ปูองกันควบคุมพิษสุนัขบ้า 
3. พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ประจ าปี 
2559 

-ปูองกันควบคุมโรคติดต่อไม่ติดต่อ 
-สุนัขในพื้นที่รับผิดชอบของอบต. 
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน 

2,910 
5,610 

30,000 
 

-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ 
-ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุขทั่วถึง 

-ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคภัย 
-สามารถควบคุมพิษสุนัขบ้าได้ 
-การบริการด้านสาธารณสุข 

การเมืองและ 
บริหาร 

การพัฒนาบุคลากร 1. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้
2. จ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน  
อบต.แม่ค าม ี
3. จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียม
สาธารณูปโภค 
4. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลเป็นกรณีพิเศษ 

-จ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในการพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ 
-จ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน 
อบต.แม่ค าม ี
-จ้างบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียม
สาธารณูปโภค 
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 
 

79,200 
 

148,212 
 

24,000 
 

9,150 

-การจัดเก็บรายได้มีความ
รวดเร็วมากขึ้น 
-อาคารสถานที่ของอบต.มี
ความสะอาด 
-การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมี
ประสิทธิภาพครบถ้วน 
-พนักงานมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

-งานจัดเก็บมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
-อาคารสถานที่มีความสะอาด
ยิ่งขึ้น 
-งานจัดเก็บฯมีประสิทธิภาพ
ขึ้น 
-ความพึงพอใจ 

 การพัฒนาการบริหารงานของ
อบต. 

1. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
3. จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตอบต.แม่ค ามี 
4. จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทย ุ
5. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. 
6. จ้างเหมาบริการ 
7. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
8. จ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอกเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอบต.แม่ค ามี 
9. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

-ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าแผนฯ 
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
-จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
-จัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 
-ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
-จ้างเหมาบริการ 
-จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
-ประเมินการปฏิบัติงานอบต.พนัก 
งานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 
-จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2,001 
36,000 

- 
56,045 
96,885 

81,013.54 
90,000 

 
16,000 

 
132,600 

-การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว 
-การจัดเก็บมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
-การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
-การจัดท าข้อมูลภาษีฯมี
ความถูกต้องเป็นป๎จจุบัน 
-การบริหารงานอบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

-การด าเนินงาน 
-เครื่องถ่ายเอกสาร 
-ผู้มาช าระภาษี 
-วัสดุไฟฟูาเพิ่มขึ้น 
-ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม 
-การด าเนินงาน 
-การด าเนินงาน 
 
-การบริหารงานอบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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10. จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ 
11. ติดต้ังเสาวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ 
12. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
13. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
14. จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟูาวิทยุ(เครือ่งขยายเสียง) 
15. เพิ่มประสิทธภิาพของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซ้ือหรือการจ้างของหนว่ยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอหนองมว่งไข่  จังหวัดแพร ่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
16. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

-จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ 
-ติดต้ังเสาวิทยุสื่อสารพร้อมอปุกรณ์ 
-จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
-จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาวิทย ุ
-อุดหนุนเทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ 
 
 
 
-จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 

87,000 
8,000 
87,650 

113,000 
16,600 
18,000 

 
 
 

3,275 

-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-มีสื่อกลางประชาสัมพันธ์เข้า
มามีส่วนร่วมกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้างทุกขั้นตอน 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

-เครื่องรับส่งวิทยุ 
-ติดต้ังเสาวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ 
-ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-เครื่องปรับอากาศ 
-ครุภัณฑ์ไฟฟูาวิทย ุ
-การด าเนินงาน 
 
 
 
-วัสดุส านักงาน 

ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาในชุมชน 

1. อาหารกลางวัน 
2. อาหารเสริม(นม) 
3. อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง 
4. จ้างพี่เลี้ยงเด็ก 
5. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2559 
6. จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2559 
7. เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
8. ประเพณีถวายเทียนพรรษา 
 
9. บัณฑิตน้อย 
10. สร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด 
11. ทัศนศึกษานอกสถานที่ 

-นักเรียนรร.บ้านแม่ค ามี(รัตนป๎ญญา) 
-นักเรียนรร.บ้านแม่ค ามี(รัตนป๎ญญา) 
-เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-จ้างพี่เลี้ยงเด็ก 
-รร.บ้านแม่ค ามี,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
 

201,540 
116,512.20 

99,160 
53,808 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

16,310 
- 

-เด็กมีอาหารกลางวันทาน 
-เด็กมีอาหารเสริมนมทาน 
-เด็กมีอาหารกลางวันทาน 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-กิจกรรมวันเด็กบรรลุผล 
-เด็กเล็กได้ความกตัญํูต่อแม ่
-ครูและผู้ปกครองได้แลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
-เด็กเล็กมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-กิจกรรมบรรลุผล 
-ศพด.มีอาคารที่สะอาดปลอดภัย 
-เด็กเล็กได้เรียนรู้และรับ
ประสบการณ์สถานที่จริง 

-อาหารกลางวัน 
-อาหารเสริม(นม) 
-อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง 
-พี่เลี้ยงเด็ก 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 การส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น 

1. สนับสนุนการจัดงานวันส าคัญของทางราชการ 
2. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
3. งานประเพณีลอยกระทง 
4. จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 
สิงหาพระบรมราชินีนาถ” พ.ศ. 2559 
5. จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 

-การจัดกิจกรรมงานวันส าคัญของทางราชการ 
-กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
-จัดงานประเพณีลอยกระทง 
-กจิกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนม 
พรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินนีาถ" 
-งานเฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จ 
 
 

1,000 
30,700 
37,720 
4,000 

 
5,000 

 
 

-การจัดกิจกรรมบรรลุผล 
-กิจกรรมวันผู้สูงอายุบรรลุผล 
-สืบสานประเพณีให้คงอยู่ต่อไป 
-ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักดี 
-ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักดี 
 

-การด าเนินงาน 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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6. ค่ายภาษาพื้นเมือง(ก าเมือง) การเขียนตัวอักษร
ล้าน(ตัวเมือง) 
7. ส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี 
 
8. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน 
 
9. ส่งเสริมวิถีไทย อาหารพื้นบ้าน เด็กและเยาวชน 
 
10. จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแม่ค ามี 

-กิจกรรมค่ายภาษาพื้นเมือง(ก าเมือง) 
การเขียนตัวอักษรล้าน(ตัวเมือง) 
-กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี 
 
-ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 
 
-กิจกรรมส่งเสริมวิถีไทย อาหาร
พื้นบ้าน เด็กและเยาวชน 
-กิจกรรมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลแม่ค ามี 

20,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

9,889 
 

10,500 

-ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้
ภาษาพื้นเมืองสืบทอดไป 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
งานศาสนพิธี 
-ผู้เข้ารับการอบรมรู้คุณค่าใน
คุณธรรมฯ 
-ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้สืบ
ทอดภูมิป๎ญญาอาหารพื้นเมือง 
-กิจกรรมจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุบรรลุผล 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน 

1. จ้างเหมาจัดเก็บขยะ 
2. เช่าสถานที่เพื่อทิ้งขยะมูลฝอยของอบต.แม่ค ามี 
 
3. จัดซ้ือถังขยะ 
4. จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 

-จัดเก็บขยะในพื้นที่ต าบลแม่ค ามี 
-เช่าสถานที่เพื่อทิ้งขยะมูลฝอยของ
อบต.แม่ค ามี 
-จัดซ้ือถังขยะ 
-จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 

212,800 
60,000 

 
82,500 

2,286,000 

-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 

-การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
-มีสถานที่ทิ้งขยะ 
 
-การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
-การจัดเก็บขยะมูลฝอย 

 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ปูองกันและระบับโรคติดต่อใน
ชุมชน 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลแม่ค ามี -ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลแม่ค ามี 6,000 -สภาพแวดล้อมในชุมชนร่ม
รื่น สวยงามมากขึ้น 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ต าบล 

รวม 8,109,687.70   
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        4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

1. ฝึกอบรมการท าน้ าพริกต่างๆ 
 
2. ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ต าบลแม่ค ามี 

-อบรมการท าน้ าพริกต่างๆ 
 
-อบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนต าบลแม่ค ามี 

19,161 
 

15,700 

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

สังคม 
 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

1. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบ
อาชีพการถักไม้กวาดทางมะพร้าวให้แก่ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
2. ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระราชทาน 

-อบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบ
อาชีพการถักไม้กวาดทางมะพร้าวให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
-อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระราชทาน 

24,534 
 
 

3,740 

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ใน
การประกอบอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได ้
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 การพัฒนาสังคมสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

1. จัดการแข่งขันกีฬาวู๊ดบอล อบต.แมค่ ามีคัพ 
2. ปูองกันและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 
3. สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

-กิจกรรมแข่งขันกีฬาวู๊ดบอลฯ 
-กิจกรรมปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
-กิจกรรมสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา 

30,000 
11,500 

 
12,700 

-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
-ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอ้มลูกรัง
ไหล่ทางบ้านนางวิลัย โสภารัตนากูล 
ถึงบ้านนายนยิม สวนดอก หมู่ที่ 1 บ้านปง
เจริญ 
2. ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกคลอง
ชลประทานถึงนานายเฉย ธรรมจักร 
หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 
3. ก่อสร้างทางขึ้นคนพิการพร้อมหลังคากัน
สาดหน้าอาคารส านักงานอบต.แม่ค าม ี
4. ก่อสร้างปูอมยามรักษาการอบต.แมค่ ามี 
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาย
สมัย โพธิ์ก าเหนิดถึงบ้านนายนพดล 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลูกรังไหล่ทางบ้านนางวิลัย 
โสภารัตนากูลถึงบ้านนายนิยม สวน
ดอก หมู่ที ่1 บ้านปงเจริญ 
-ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก
คลองชลประทานถึงนานายเฉย 
ธรรมจักร หมู่ที ่2 บ้านท่าล้อ 
-กอ่สร้างทางขึน้คนพกิารพร้อมหลังคา
กันสาดหน้าอาคารส านกังานอบต.แม่ค ามี 
-ก่อสร้างปูอมยามรักษาการอบต.แม่ค ามี 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
นายสมัย โพธิ์ก าเหนิดถึงบ้านนาย
นพดล ทะนันชัย ซอย 11 หมู่ที่ 1  

108,000 
 
 
 

158,000 
 

  
48,500 

 
125,500 
290,000 

 

-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
-อ านวยความสะดวกแก่ผู้
พิการประชานผู้มาใช้บริการ 
-มีจุดดูแลรักษาความปลอดภัยอบต. 
-ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

-ถนนคสล.เพิ่มขึ้น 
 
 
 
-ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
 
 
-ทางขึ้นคนพิการกันสาดเพิ่มขึ้น 
 
-ปูอมยามเพิ่มขึ้น 
-ถนนคสล.เพิ่มขึ้น 
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ทะนันชัย ซอย 11 หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ  
6. ก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมถมดินบ้านนาย
นพดล วงศ์พุฒิ ซอย3 หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 
7. ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านท่าลอ้ 

-ก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมถมดินบ้าน
นายนพดล วงศ์พุฒิ ซอย3 หมู่ที่ 2  
-ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านท่าลอ้ 

 
15,000 

 
106,500 

 
-สามารถระบายน้ าท่วมขังได้ 
 
-มีห้องน้ าสาธารณะลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 

 
-สามารถระบายน้ าท่วมขัง 
 
-ห้องน้ าเพิ่มขึ้น 

 พัฒนาแหล่งน้ า 
 

1. รางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กนานางราตรี 
กาวจิิตร ถึงร่องโปุง  หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 
2. ขุดลอกล าเหมอืงจากนานางสองเมือง ฟูา
หยาดถึงนานายสมกวน บัวบก 

-ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคสล.นานาง
ราตรี กาวิจิตร ถึงร่องโปุง  หมู่ที่ 2  
-ขุดลอกล าเหมืองจากนานางสองเมือง 
ฟูาหยาดถึงนานายสมกวน บวับก 

292,000 
 

12,000 
 

-ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอใน
การท าการเกษตรกรรม 
-สามารถปูองกันอุทกภัยและ
ภัยแล้งได้ 

-รางรินส่งน้ าเพิ่มขึ้น 
 
-กักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้น 
 

สาธารณสุข การพัฒนาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน 

1. สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบลแม่ค ามี 

-สมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบล
แม่ค ามี 

40,000 -ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่าง
เสมอภาค 

-ความพึงพอใจ 

 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ปูองกันและระบับโรคติดต่อใน
ชุมชน 

1. ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
2. ปูองกันควบคุมพิษสุนัขบ้า 
 

-ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
-สุนัขในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอบต.
แม่ค ามี 

30,150  
1,280 

 

-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-สามารถปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-สามารถควบคุมพิษสุนัขบ้าได้ 

การเมืองและบริหาร การพัฒนาบุคลากร 1. ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏบิัติงาน
ท้องถิ่น ประจ าปี 2560 
2. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้
3. จ้างบุคคลธรรมดาเป็นคนงานทั่วไป 
4. จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดที่ท าการ 
อบต.แม่ค าม ี
5. ฝึกอบรมสมาธิเพื่อสร้างคุณธรรม จรยิธรรม
ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนกังานส่วน
ต าบลและพนกังานจ้างอบต.แม่ค ามี 
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของอบต.แม่ค ามี 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังาน 
พนักงานส่วนท้องถิ่น/พนกังานจา้งและความรู้
มาตรฐานวินัยท้องถิ่นฉบับใหม ่
 

-ผู้บริหารท้องถิ่น ส.อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน 
-จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในงาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได ้
-จ้างบุคคลธรรมดาเป็นคนงานทั่วไป 
-จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดที่ท า
การ อบต.แม่ค าม ี
-ฝึกอบรมสมาธิเพื่อสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วนต าบลฯ 
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของอบต.
แม่ค ามี การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนกังาน พนักงานส่วน
ท้องถิ่น/พนักงานจ้างและความรู้
มาตรฐานวินัยท้องถิ่นฉบับใหม ่

175,180 
 

79,195.46 
 

84,000 
84,000 

 
8,150 

 
 

8,472 

-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
-การจัดเก็บรายได้มีความ
รวดเร็วมากขึ้น 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-อาคารสถานที่ มีความสะอาด 
 
-ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
น ามาปรับใช้การปฏิบัติงาน 
 
-การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามระเบียบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-งานจัดเก็บรายได้มีประ 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
-อาคารสถานที่ มีความสะอาด
เพิ่มขึ้น 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 การพัฒนาการบริหารงานของ
อบต. 

1. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทย ุ

-การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทย ุ

10,089 
7,935       

-การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

-การด าเนินงาน 
-วัสดุไฟฟูาและวิทยุเพิ่มขึ้น 
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3. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต 
4. จ้างเหมาบริการ 
5. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
6. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
7. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
8. จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
9. โครงการต้ังงบประมาณอุดหนุนศูนยร์วม
ข่าวการจัดซ้ือจัดจา้งของหน่วยการ 
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น เขตพื้นทีอ่ าเภอ
หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 
10. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
11. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
12. จัดจ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอกเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
อบต.แม่ค าม ี
13. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
14. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
15. จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตอบต.แมค่ ามี 
16. โครงเหล็กปูายประชาสัมพันธ์ 
17. ติดต้ังมาตรวัดน้ า หมู่ที ่1 - หมู่ที่ 4  
18. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อาคาร
ส านักงาน รั้วส านักงาน 

-ครุภัณฑ์ อบต.แม่ค ามี 
-จ้างเหมาบริการ 
-จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
-จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
-จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์    
-จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
-อุดหนุนเทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ 
 
 
 
-เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
-จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 
-จัดจ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอก
เพือ่ประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอบต.แม่ค าม ี
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
-จัดเก็บภาษีเคลือ่นที่ในเขตอบต.แม่ค าม ี
-โครงเหล็กปูายประชาสัมพันธ ์
-ติดต้ังมาตรวัดน้ า หมู่ที ่1 - หมู่ที่ 4 
-ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อาคาร
ส านักงาน รั้วส านักงาน 

82,438.53 
5,000 

95,000 
 

2,070 
53,600 
59,500 
18,000 

 
 
 

28,800           
19,900 
16,000 
398,33 

3 
30,380       

65,522.50 
- 

4,500 
214,000 
148,500 

 

-การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-มีสื่อกลางประชาสัมพันธ์เข้า
มามีส่วนร่วมกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้างทุกขั้นตอน 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

-บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
-การด าเนินงาน 
-การด าเนินงาน 
 
-การด าเนินงาน 
-การด าเนินงาน 
-การด าเนินงาน 
-การด าเนินงาน 
 
 
 
-เครื่องถ่ายเอกสาร 
-ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-การด าเนินงาน 
 
 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
-การด าเนินงาน 
-โครงเหล็กปูายประชาสัมพันธ ์
-ติดต้ังมาตรวัดน้ า 
-ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
อาคารส านักงาน รั้วส านกังาน 

ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาในชุมชน 

1. อาหารกลางวัน 
2. อาหารเสริม(นม) 
3. อาหารกลางวันพร้อมอาหารวา่ง 
4. จ้างพี่เล้ียงเด็ก 
5. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าป ี2560 
6. ทัศนศึกษานอกสถานที ่
 
7. ประเพณีถวายเทียนพรรษา 
 

-นักเรียนรร.บ้านแม่ค ามี(รัตนป๎ญญา) 
-นักเรียนรร.บ้านแม่ค ามี(รัตนป๎ญญา) 
-เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-จ้างพี่เลี้ยงเด็ก 
-รร.บ้านแม่ค ามี,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
 

45,940 
38,784 
73,600 
74,670 

- 
4,000 

 
- 
 

-เด็กมีอาหารกลางวันทาน 
-เด็กมีอาหารเสริมนมทาน 
-เด็กมอีาหารกลางวันทาน 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-กิจกรรมวันเด็กบรรลุผล 
-เด็กเล็กได้เรียนรู้และรับ
ประสบการณ์สถานที่จริง 
-เด็กเล็กมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

-อาหารกลางวัน 
-อาหารเสริม(นม) 
-อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง 
-พี่เลี้ยงเด็ก 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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8. สร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด 
9. เยี่ยมบา้นนักเรียน 
 
10. จัดงานวันแมแ่ห่งชาติ ประจ าป ี2560 

-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 

- 
- 
 
- 

-ศพด.มีอาคารที่สะอาดปลอดภัย 
-ครูและผู้ปกครองได้แลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
-เด็กเล็กได้ความกตัญํูต่อแม ่

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

การส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนา
และอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิป๎ญญาทอ้งถิน่ 

1. ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ -กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 11,700 กิจกรรมบรรลุผลส าเร็จ -ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน 

1. จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย 
2. เช่าสถานที่เพื่อทิ้งขยะมูลฝอยของอบต.แม่
ค ามี 
3. บริหารจัดการขยะมูลฝอยต าบลแม่ค ามี 
อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร ่

-จัดเก็บขยะในพื้นที่ต าบลแม่ค ามี 
-เช่าสถานที่เพื่อทิ้งขยะมูลฝอยของ
อบต.แม่ค ามี 
-กิจกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ต าบลแม่ค ามี อ าเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร ่

71,200 
60,000 

 
50,967 

-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
 
 

-การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
-มีสถานที่ทิ้งขยะ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ปูองกันและระบับโรคติดต่อใน
ชุมชน 

1.ถนนสวยพื้นที่สะอาด ทัศนียภาพงามตา -ถนนสวยพื้นที่สะอาด ทัศนียภาพงาม
ตา 

2,000 -สภาพแวดล้อมในชุมชนร่ม
รื่น สวยงามมากขึ้น 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล 

รวม 3,077,358.49   
      
         4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

เศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.อบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีต าบล
แม่ค ามี 
2. ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุต าบลแม่ค ามี 
 
3. พัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

-อบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี
ต าบลแม่ค ามี 
-อบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุต.แม่ค ามี 
 
-อบรมอาชีพให้แก่คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส 

19827.50 
 

14413 
 

19765 

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

สังคม 
 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
 
2. พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนด้านการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

-รณรงค์ปูองกันแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
 
-อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนด้าน
การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

960 
 

19760 
 

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ
ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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3. ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ ผู้พิการและระเบียบ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ ผู้สูงอายุและระเบียบ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

-อบรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการและการจ่าย
เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ 
-อบรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการและการจ่าย
เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 

- 
 
 
- 
 

 

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
กับงานสวัสดิการและการจ่าย
เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
กับงานสวัสดิการและการจ่าย
เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 

-ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1. สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
2. ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ
3. จัดการแข่งขันวู๊ดบอล อบต.แม่ค ามคัีพ 

-กิจกรรมสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขัน 
-อบรมส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตส าหรับผู้สูงอาย ุ
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาวู๊ดบอลฯ 
กีฬา 

6,520 
26,100 

 
39,698 

-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจ
ที่ด ี
-ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

รักษาความสงบภายใน 
 
 
 

1. ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 
2. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-กิจกรรมปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
-กิจกรรมปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

13,120.54 
 

834 

-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาล 
-ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือกรณีสาธารณภัย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-จ านวนราย 

โครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชุมชน 1. ก่อสร้างถนนคสล.นานางมะลิ ยาดีถงึคัน
คลองชลประทาน ซ.10 หมู่ที่ 3 
2. ก่อสร้างถนนคสล.นานางประไพ กันทา
ธรรมถึงคันคลองประทาน ซ.10 หมู่ที่ 4 
3. ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟ๎ลตคิ
คอนกรีตจากประปา หมู่ที่ 1  ถึงบ้านนางตุด ติ
จะสอน 
4. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีต 
ซอย 5 หมู่ที่ 2 บ้านท่าลอ้ 
5. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีต
จากบา้นนายผดุงศิลป์ ศรีใจอินทร์ถึงบ้านนาย
ค า สุจาค า หมู่ที่ 2 บ้านทา่ล้อ 
6. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีตจาก
บ้านนายประเสริฐ ทิพย์กมลพันธ์ถึงบา้นนาย
สมศักดิ์ ทิพยว์ัน หมู่ที ่2 บา้นท่าล้อ 
 

-ก่อสร้างถนนคสล.นานางมะลิ ยาดีถึง
คันคลองชลประทาน ซ.10 ม. 3 
-ก่อสร้างถนนคสล.นานางประไพ กันทา
ธรรมถึงคันคลองประทาน ซ.10 ม. 4 
-ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟ๎ล
ติคคอนกรีตจากประปา หมู่ที ่1  ถึง
บ้านนางตุด ติจะสอน 
-ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติค
คอนกรีต ซอย 5 หมู่ที่ 2 บา้นท่าล้อ 
-ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติค
คอนกรีตจากบา้นนายผดุงศิลป์ ศรีใจ
อินทร์ถึงบ้านนายค า สุจาค า หมู่ที ่2 
--ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติค
คอนกรีตจากบา้นนายประเสริฐ ทิพย์
กมลพันธ์ถึงบ้านนายสมศักดิ ์ทิพยว์ัน 
หมู่ที่ 2 บา้นท่าล้อ 

965,000 
 

845,000 
 

208,000 
 
 

154,000 
 

316,000 
 
 

336,000 
 
 
 

-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 

-ถนนคสล.เพิ่มขึ้น 
 
-ถนนคสล.เพิ่มขึ้น 
 
-ถนนแอสฟ๎ลติคเพิ่มขึ้น 
 
 
-ถนนแอสฟ๎ลติคเพิ่มขึ้น 
 
-ถนนแอสฟ๎ลติคเพิ่มขึ้น 
 
 
-ถนนแอสฟ๎ลติคเพิ่มขึ้น 
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7. อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีตจาก
บ้านนายประสงค์ ต่อเขตถึงบ้านนายวิชัย ใจ
อินต๊ะ หมู่ที่ 3 
8. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีตจาก
บ้านนายสหวัฒฒ พิมสารถึงบ้านนายประสงค์ 
ต่อเขต หมู่ที่ 3 
9. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีตจาก
บ้านนางสาวสวัสดิ์ศรี เสนป๎นถึงบ้านนายทรง
ศักดิ์  เมืองมาน้อย หมู่ที่ 4 
 
10. ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. รูปทรง
ถ้วยแชมเปญ สูง 20 เมตร 

-ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติค
คอนกรีตจากบา้นนายประสงค์ ต่อ
เขตถึงบ้านนายวิชัย ใจอินต๊ะ หมู่ที่ 3 
-ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติค
คอนกรีตจากบ้านนายสหวัฒฒ พิมสาร
ถึงบ้านนายประสงค์ ต่อเขต หมู่ที่ 3 
-ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติค
คอนกรีตจากบ้านนางสาวสวัสดิ์ศรี เสน
ป๎นถึงบ้านนายทรงศักดิ์  เมืองมาน้อย 
หมู่ที่ 4 
10. ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. 
รูปทรงถ้วยแชมเปญ สูง 20 เมตร 

239,000 
 
 

149,000 
 
 

66,000 
 
 
 

496,000 

-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 
-ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค 

-ถนนแอสฟ๎ลติคเพิ่มขึ้น 
 
 
-ถนนแอสฟ๎ลติคเพิ่มขึ้น 
 
 
-ถนนแอสฟ๎ลติคเพิ่มขึ้น 
 
 
 
-หอถังสูงเพิ่มขึ้น 
 

 การศึกษา 
 

1. ต่อเติมอ่างล้างหน้าของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.แม่ค าม ี
2. ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-ต่อเติมอ่างล้างหน้าของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.แม่ค าม ี
-ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

25,000 
 

46,800 
 

-มีอ่างล้างหน้าให้เด็กเล็กได้
ใช้ในการล้างหน้าแปรงฟ๎น 
-มีห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะให้
เด็กเล็กได้ใช้ 

-ต่อเติมอ่างล้างหน้าศูนย์ 
 
-ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์ฯ 
 

สาธารณสุข สาธารณสุข 1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า 
2. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 
3. ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
 
4. ปูองกันควบคุมพิษสุนัขบ้า 

-กิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 
-ปูองกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
 
-ปูองกันควบคุมพิษสุนัขบ้า 
 

330 
 

80,000 
 

3,100 
 

6,000 

-สามารถปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ 
 
-ประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณสุข 
-ประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณสุข 
-สามารถปูองกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าได้ 

-สามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ได้เพิ่มขึ้น 
-การด าเนินงาน 
 
-การด าเนินงาน 
 
-การด าเนินงาน 

งบกลาง 1. สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.
แม่ค ามี 

-สมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบล
แม่ค ามี 

40,000 
 
 

-ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่าง
เสมอภาค 

-ความพึงพอใจ 

 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ปูองกันและระบับโรคติดต่อใน
ชุมชน 

1. ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
2. ปูองกันควบคุมพิษสุนัขบ้า 
 

-ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
-สุนัขในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอบต.
แม่ค ามี 

30,150  
1,280 

 

-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-สามารถปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-สามารถควบคุมพิษสุนัขบ้าได้ 

การเมืองและบริหาร บริหารงานทั่วไป 1. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

-จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในงาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได ้

84,000 
 

-การจัดเก็บรายได้มีความ
รวดเร็วมากขึ้น 

-งานจัดเก็บรายได้มีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ 
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2. จ้างบุคคลธรรมดาเป็นคนงานทั่วไป 
3. จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดที่ท าการ 
อบต.แม่ค าม ี
4. จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัยที่
ท าการอบต.แม่ค าม ี
5. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. 
 
7. ศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. อินเทอร์เน็ตต าบล 
9. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
10. จ้างเหมาบริการ 
11. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
12. จ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอกเพือ่
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอบต.
แม่ค ามี 
13. จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตอบต.แมค่ ามี 
 
14. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดบัเพลิงแบบ
เอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาด 4,000 ลิตร  
15. เก้าอี้ขาเหล็ก 
16. เก้าอี้ท างานขาพลาสติก 
17. เก้าอี้ส าหรับใช้ในห้องประชุมโครงและขา
เก้าอี้ ท าจากเหล็กกลม ที่นั่งและหลังพิงท าจาก
ไม้อัดบุฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม 
 
18. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
19. ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร

-จ้างบุคคลธรรมดาเป็นคนงานทั่วไป 
-จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดที่ท า
การ อบต.แม่ค าม ี
-จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความ
ปลอดภัยที่ท าการอบต.แม่ค าม ี
-จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
อบต. 
-อุดหนุนเทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ 
 
 
 
-บริการอินเทอร์เน็ตต าบล 
-เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
-จ้างเหมาบริการ 
-จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
-จ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอกเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของอบต.แม่ค าม ี
-จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตอบต.แม่
ค ามี 
-จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดบัเพลิงแบบ
เอนกประสงค์  
-เก้าอี้ขาเหล็ก 
-เก้าอี้ท างานขาพลาสติก 
-เก้าอี้ส าหรับใช้ในห้องประชุมโครง
และขาเกา้อี้ ท าจากเหล็กกลม ที่นั่ง
และหลังพิงท าจากไม้อัดบุฟองน้ าหุ้ม
ด้วยหนังเทียม 
-เครื่องคอมพิวเตอร์ 
-ฝึกอบรมสมาธิเพื่อสร้างคุณธรรม 

84,000 
84,000 

 
70,451.65 

 
1,026 

33,074.80 
 

18,000 
 
 
 

25,148.16 
30,000 
111,780 
47,300 

 
16,000 

 
 
- 
 
       

2,420,000 
 

3,600 
2,200 

51,000 
 
 
 

22,000 

-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-อาคารสถานที่ มีความสะอาด 
 
-การรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการ 
-จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ของอบต. 
-มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
 
 
-มีอินเทอร์เน็ตต าบลส าหรับ
บริการประชาชน 
-จ้างเหมาบริการ 
-ข้อมูลภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินมีความถูกต้อง 
-การบริหารงานอบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
-การจัดเก็บภาษีอบต.มี
ประสิทธิภาพ 
-มีรถรถยนต์บรรทุกน้ า
ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์  
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
น ามาปรับใช้การปฏิบัติงาน 

-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
-อาคารสถานที่ มีความสะอาด
เพิ่มขึ้น 
-ทรัพย์สินของทางราชการมี
ความปลอดภัย 
-การด าเนินงาน 
-บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 
-การด าเนินงาน 
 
 
 
-การด าเนินงาน 
-การด าเนินงาน 
-การด าเนินงาน 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
-การด าเนินงาน 
 
 
-การด าเนินงาน 
 
-รถรถยนต์บรรทุกน้ า 
 
-เก้าอี้ขาเหล็ก 
-เก้าอี้ท างานขาพลาสติก 
-เก้าอี้ส าหรับใช้ในห้องประชุม 
 
 
 
-เครื่องคอมพิวเตอร์ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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สมาชิกสภาและพนกังาน อบต.แม่ค ามี 
 
20. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 

จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วนต าบลฯ 
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 

6,097 
 
 

414,740  

 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
-ความพึงพอใจ 

 เคหะและชุมชน 1. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. 
 
2. จ้างเหมาบริการ 
3. จัดซื้อตู้กระจกบานเล่ือนสูง ชนิดกระจก 
 
4. จัดซื้อถังกรองน้ ารวมอุปกรณ์ประกอบพร้อม
ติดต้ังประปา หมู่ที่ 1 
5. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 

- บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ของอบต. 
- จ้างเหมาบริการ 
- จัดซื้อตู้กระจกบานเล่ือนสูง ชนิด
กระจก 
- จัดซื้อถังกรองน้ ารวมอุปกรณ์
ประกอบพรอ้มติดต้ังประปา หมู่ที ่1 
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 

49,500 
 

39,380 
4,000 

 
444,500 

 
72,000 

 

-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 

-บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 
-การด าเนินงาน 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
-การด าเนินงาน 
 

การเกษตร 1.ป๎้มสูบน้ าบาดาล แบบเทอร์ไบร ์ - จัดซือ้ป้๎มสูบน้ าบาดาลแบบเทอร์ไบร ์ 35,000 -การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ป๎้มสูบน้ าบาดาลแบบเทอร์ไบร ์

ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การศึกษา 1. อาหารกลางวัน 
2. อาหารเสริม(นม) 
3. จ้างพี่เล้ียงเด็ก 
4. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าป ี2561 
5. ทัศนศึกษานอกสถานที ่
 
6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
7. ประเพณีถวายเทียนพรรษา 
 
8. สร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด 
9. เยี่ยมบา้นนักเรียน 
 
10. จัดงานวันแมแ่ห่งชาติ ประจ าป ี2560 

-นักเรียนรร.บ้านแม่ค ามี(รัตนป๎ญญา) 
-นักเรียนรร.บ้านแม่ค ามี(รัตนป๎ญญา) 
-จ้างพี่เลี้ยงเด็ก 
-รร.บ้านแม่ค ามี,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 

39,000 
53316.76 

70,446 
- 

4,000 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

-เด็กมีอาหารกลางวันทาน 
-เด็กมีอาหารเสริมนมทาน 
-เด็กมีอาหารกลางวันทาน 
-กิจกรรมวันเด็กบรรลุผล 
-เด็กเล็กได้เรียนรู้และรับ
ประสบการณ์สถานที่จริง 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-เด็กเล็กมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-ศพด.มีอาคารที่สะอาดปลอดภัย 
-ครูและผู้ปกครองได้แลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
-เด็กเล็กได้ความกตัญํูต่อแม ่

-อาหารกลางวัน 
-อาหารเสริม(นม) 
-พี่เลี้ยงเด็ก 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

บริหารงานทั่วไป 1. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
ต าบลแม่ค ามี (กิจกรรม โตไปไม่โกง) 

-อบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนต าบลแม่ค ามี (กิจกรรม โต
ไปไม่โกง) 

11,960 กิจกรรมบรรลุผลส าเร็จ -ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ทรัพยากรและ เคหะและชุมชน 1. จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยต าบลแมค่ ามี 
2. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ 

-จัดเก็บขยะในพื้นที่ต าบลแม่ค ามี 
- จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ 

33,000 
35,700 

-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 

-การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
-มีคนขับรถขยะ 
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สิ่งแวดล้อม 3. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าทีท่้ายรถ
ขยะเพื่อเกบ็ขยะ 

- จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหนา้ที่
ท้ายรถขยะเพื่อเก็บขยะ 

52,000 -การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
 

-มีท้ายรถขยะเพื่อเก็บขยะ 

การเกษตร 1.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

-อบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

8,210 -ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

สาธารณสุข 
 

1. บริหารจัดการขยะมูลฝอยต าบลแม่ค ามี  
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 

-อบรมบริหารจัดการขยะมูลฝอยต าบล
แม่ค ามี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 

49,072 -ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

รวม 3,077,358.49   
5) สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ด าเนินการและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561     

ยุทธศาสตร์ โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 
2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 

 จ านวน
โครงการ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงกา

ร 

จ านวนเงิน 

เศรษฐกิจ 3 130,000 2 40,00
0 

0 0 2 43,00
0 

2 50,00
0 

4 54,974 3 54,100 1 34,000 2 34,861 3 54,006 

สังคม 4 190,000 4 172,6
00 

4 190,000 7 658,0
00 

2 55,00
0 

9 264,236 8 59,620 11 510,696.
50 

5 82,474 9 107,992.54 

โครงสร้างพื้นฐาน - - 0 0 0 0 3 1,000,00
0 

1 40,00
0 

6 1,928,860 8 3,459,0
00 

10 2,998,50
0 

9 1,155,500 12 3,845,800 

สาธารณสุข - - 2 120,0
00 

1 100,000 - - 1 30,00
0 

4 110,100 2 60,600 5 178,420 3 71,430 5 129,430 

การเมืองการบริหาร - - 2 400,0
00 

3 420,000 4 2,984,00
0 

4 360,0
00 

27 1,976,515.7
2 

26 882,28
5 

20 1,104,63
2 

24 1,300,232.
49 

27 4,186,798 

การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- - 2 70,00
0 

1 10,000 5 74,00
0 

6 89,50
0 

23 545,318 22 700,24
2 

21 636,139.
20 

11 248,694 11 287,922.76 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 20,00
0 

1 20,00
0 

1 20,000 1 20,00
0 

2 30,00
0 

5 2,622,000 3 259,00
1 

5 2,647,30
0 

4 184,167 5 177,982 

รวม 8 340,000 13 822,600 10 740,000 22 4,779,000 18 654,500 77 7,502,003.72 72 5,474,848 73 8,109,687.70 58 3,077,358.49 72 8789,931.30 
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   1.3.3 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ         
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 

ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เปูาหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน - - - 
สังคม การพัฒนาสังคมสงเคราะห์และพฒันาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน 
- - - 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

2 19,640.54 1.ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
2. สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

โครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
สาธารณประโยชน์ 

2 1,810,000 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.10 หมู่ที่ 3 และซอย 10  หมู่ที่4 

 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า 0 0 - 
สาธารณสุข การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนรว่มด้าน

สาธารณสุขในชุมชน 
0 0 - 

 การพฒันาสาธารณสุขมลูฐานปูองกันและระงับ
โรคตดิต่อในชุมชน 

0 0 - 

การเมืองการบริหาร การพัฒนาบุคลากร 4 137,666.66 ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้,งานทั่วไป,ท าความสะอาดและดูแลความปลอดภัยอบต. 

 การพัฒนาการบรหิารงานของอบต. 4 75,082.97 การบริหารงานของอบต. 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน 5 154,686.76 มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน 

 การส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญ๎ญาท้องถิ่น 

0 0 - 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกิูล 1 33,000 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยของอบต.แม่ค ามี 

 การส่งเสริมและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0 - 

รวม 2,230,076.93  
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    1.3.4 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 

ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เปูาหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเปูาหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 
เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน - - - - 
สังคม การพัฒนาสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตประชาชน 
- - - - 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

2 19,640.54 1.ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 
2. สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์มากขึ้น 

โครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
สาธารณประโยชน ์

2 1,810,000 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.10 หมู่ที่ 3 และซอย 10  หมู่
ที่4 

ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า 0 0 - - 
สาธารณสุข การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้าน

สาธารณสุขในชุมชน 
0 0 - - 

 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานปูองกันและระบับ
โรคติดต่อในชุมชน 

0 0 - - 

การเมืองการบริหาร การพัฒนาบุคลากร 4 137,666.66 ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้,งานทั่วไป,ท าความสะอาด
และดูแลความปลอดภัยอบต. 

การปฏิบัติงานอบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การพัฒนาการบริหารงานของอบต. 4 75,082.97 การบริหารงานของอบต. การปฏิบัติงานอบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน 5 154,686.76 มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน มีการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน 

 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและอนรุักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ๎ญญาท้องถิน่ 

0 0 - - 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1 33,000 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยของอบต.แม่ค ามี การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0 0 - - 

รวม 2,230,076.93   
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    1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561  
 

     1.4.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 
        1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการ

จริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่
ประชาชน 

1.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
 
2.จัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง 
3.ส่งเสริมอาชีพชุมชน 

39,974 
6,000 
9,000 

-ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมาก
ย่ิงขึ้น 
-เกษตรกรมีองค์ความรู้การจัดการศัตรูพืชทีถ่กูต้อง 
-ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

-ผู้เข้ารับการอบรม 
 
-ผู้เข้ารับการอบรม 
-ผู้เข้ารับการอบรม 

สังคม สังคมสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 

1.อบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลแม่ค ามี 
 
2.กลุ่มเปูาหมายพิเศษ (ผู้สูงอายุ) 
 
3.ประดิษฐ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุเหลือใช้(ผู้พิการ) 

115,280 
- 
- 

-กลุ่มสตรีได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพให้มี
ความเข้มแข็งและมีความสุข 
-ผู้สูงอายุได้รับความรู้ฝึกทักษะที่จ าเป็นใน
การประกอบอาชพีมากขึ้น 
-ผู้พิการได้รับความรู้ฝึกทักษะที่จ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น 

-ผู้เข้ารับการอบรม 
 
-ผู้เข้ารับการอบรม 
 
-ผู้เข้ารับการอบรม 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

1.จัดการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติด "แม่ค ามีเกมส์" 
2.สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
 
3.ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาลส าคัญ 
4.การด าเนินงานของศูนย์อปพร.อบต.แม่ค ามี 
 
5.ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาชาดร่วมใจ
บรรเทาทุกข์จังหวัดแพร่ ประจ าปี 2557 

86,150 
18,594 

 
16,206 
3,006 

 
5,000 

-ประชาชนมีความสามัคคีมากขึ้น 
-ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์
-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-การด าเนินงานของอปพร.มีประสิทธภิาพ
ประสิทธิผล 
-การด าเนินงานของกาชาดเพร่เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผลการด าเนินงาน 

โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน ์

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตกและวางท่อคสล.ซ.
12 ม.1 
2.ก่อสร้างราวกันตกถนนเรียบทุ่ง หมู่ที ่4  
 
3.ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. พร้อมฝาปิด 
 - ซอย 5 บ้านนางสาวจนัทร์ กาวิจิตร ถึงบ้านนางนวลจนัทร์ สทุธริักษ์ หมูท่ี่ 2 

207,000 
 

252,000 
 
 

242,000 

ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-ถนนคสล. 
 
-ราวกันตก 
 
-รางระบายน้ า 
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- บ้านนางโสพิศ พรมวังถึงบ้านนายวิชัย ใจอินต๊ะ หมู่ที่ 3 
 - บ้านนายบ ารุง สกุลปราโมท ถึงล าเหมืองปูุเต๋ หมู่ที่ 3 
- บ้านนางกัลยา ยะอิตะ ถึงบ้านนางเพญ็ศรี ตื้อยศ  หมู่ที4่ 

302,000 
283,000 
101,000 

 

 พัฒนาแหล่งน้ า 1.ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชนล์ าเหมืองปูุเต๋ หมู่ที่ 1,3,4,2 
 
2.ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน ์
 - นานางพวม แสงแกว้ ถึงร่องโปุง หมูท่ี่ 2 
 - นานายประยูร วงศ์อรินทร์ ถึงนานางสาวพวม แสงแก้ว หมู่ที่ 2 
3. โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล. 
 - น้ าตก 1 ฝ๎งงซ้ายถึงรางรินข้ามล าเหมืองปูุเต๋ หมู่ที่ 1 
 - น้ าตก 4 ฝ๎งงขวาถึงร่องโปร่ง หมู่ที่ 2 

81,500 
  
          

6,800 
1,700 

 
194,860 
257,000 

- การไหลเวียนของน้ าสะดวกสามารถปูองกัน
ป๎ญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ 

- การไหลเวียนของน้ าสะดวกสามารถปูองกัน
ป๎ญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ 

 
- ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอในการท า
เกษตรกรรม 

-กักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้น 
 
-กักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้น 
 
 
-กักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้น 
 

สาธารณสุข พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 

1.สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ต าบลแม่ค าม ี
 
2.จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 

50,000 
 
 

49,500 

- ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันตาม
สิทธิประโยชน์ที่ก าหนด 
- ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

-ความพึงพอใจ 
 
 
-เครื่องออกก าลังกาย 

 สาธารณสุขมูลฐานปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อในชุมชน 

1. ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบา้/ยาคุมก าเนิดให้แก่สุนัขและแมว 
2. ปูองกนัและควบคุมโรคติดตอ่และไม่ตดิต่อ 

6,000 
10,000 

- - มีการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิด 
- มีการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ 

-สามารถปูองกันพิษสนุัขบ้าได ้
-ปูองกนัควบคุมโรคติดตอ่ไม่
ติดต่อ 

การเมืองการ
บริหาร 

พัฒนาบุคลากร 1.ฝึกอบรมและพัฒนาศกัยภาพการปฏบิัติงานท้องถิ่น ประจ าปี 2557 
2.จ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 
3.จ้างบุคคลท าความสะอาดส านักงานอบต.แม่ค ามี 
 
 
4.จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค 
 
 
5.จ้างเหมาบุคคลดูแลและบ ารุงระบบประปา อบต.แม่ค ามี 
 

187,550 
60,000 

 
60,000 

 
 

12,000 
 
 

60,000 
 

- การปฏิบัติงานอบต. มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- การจัดเก็บรายได้ของอบต.มีความสะดวก
รวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น 
- อาคารสถานที่ของอบต.มีความสะอาด 
เรียบร้อยเป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ 
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภคของ
อบต.มีประสิทธิภาพ ครบถ้วนตามเปูาหมาย
มากขึ้น 
- ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภคให้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-งานจัดเก็บมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
-อาคารสถานที่มีความ
สะอาดเพิ่มขึ้น 
 
-งานจัดเก็บมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
-งานประปามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 การพัฒนาการบริหารงานของ
อบต. 

-จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

         7,096  
       30,000 
 

-การด าเนินงานท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานของอบต.มีความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 

-การด าเนินงาน 
-มีเครื่องถ่ายในการ
ปฏิบัติงาน 
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-จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตอบต.แม่ค ามี 
 
-จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทย ุ
 
-จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 
-บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. 
 
-จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และสรุปผลการปฏิบัติงานของอบต.แม่ค ามี 
 
-จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ า(ซับเมอร์สซิเบิ้ล) 
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 
 
-จ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอกเพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอบต.แม่ค าม ี
-จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 
-อินเตอร์เน็ตต าบลแม่ค าม ี
-จัดซื้อเครื่องดูดน้ าไฟฟูา(ไดร์โว่) 
-จัดซื้อสว่านเจาะผนังไฟฟูา 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องส ารองไฟฟูา 
 
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
-จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
-จัดซื้อเครื่องโทรสาร 
-จัดซื้อเครื่องตบดิน 
-เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจ าปี 2557 
 
-จัดซื้อล าโพงขยายเสียงพร้อมสายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 
-จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

  -  
 

20,265 
 

15,700 
 

42,184 
 

2,475 
 

46,000 
954,235 

 
12,000 

 
99,000 

 
24,795.60 

8,500 
9,800 

31,800 
 

4,200 
90,000 
7,980 

19,000 
76,112 

 
29,300 
66,523 

-การจัดเก็บภาษีอบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
-การปฏิบัติงานของอบต.มีความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานของอบต.มีความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานของอบต.มีความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานของอบต.มีความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 
-เครื่องสูบน้ า 
-พนักงานมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
-การบริหารงานอบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
-การจัดท าข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมี
ความถูกต้องเป็นป๎จจุบันมากที่สุด 
-มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็ว ทันสมัย 
-เครื่องดูดน้ าไฟฟูา(ไดร์โว่) 
-สว่านเจาะผนังไฟฟูา 
-คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องส ารองไฟฟูา 
 
-เครื่องพิมพ์ 
-ตู้เก็บเอกสาร 
-เครื่องโทรสาร 
-เครื่องตบดิน 
-การเลือกตั้งมีความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
-ล าโพงขยายเสียงพร้อมสาย 
-วัสดุก่อสร้าง 

-การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 
-การด าเนินงาน 
 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 
-ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม 
 
-การปฏิบัติงานของอบต. 
 
-เครื่องสูบน้ า 
-ความพึงพอใจ 
 
-การด าเนินงาน 
 
-การด าเนินงาน 
 
-บริการสิบค้าขา่วสาร 
-เครื่องดูดน้ าไฟฟูา(ไดร์โว่) 
-สว่านเจาะผนังไฟฟูา 
-คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟฟูา 
-เครื่องพิมพ์ 
-ตู้เก็บเอกสาร 
-เครื่องโทรสาร 
-เครื่องตบดิน 
-ร้อยละของความส าเร็จ 
 
-ล าโพงขยายเสียงพร้อมสาย 
-วัสดุก่อสร้าง 

การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ในชุมชน 

-จ้างพี่เล้ียงเด็ก 
 

48,433 
 

-การปฏิบัติงาน ศพด.อบต.แม่ค ามีมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

-พี่เล้ียงเด็ก 
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-จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าป ี2557 
 
-จัดงานวันแมแ่ห่งชาติ ประจ าป ี2557 
 
-สร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด 
-เยี่ยมบา้นนักเรียน 
 
-ทัศนศึกษานอกสถานที ่
 
-ประเพณีถวายเทียนพรรษา 
 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.อบต.แม่ค าม ี
-ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ในโรงเรียน 
 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ กศน. ต าบลแม่ค ามีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
-ส่งเสริมการอ่าน(บ้านหนังสืออัจฉริยะ) 

       32,170 
 
         1,000  
 
         8,190 

- 
 
- 
 
- 
 

       80,000  
       20,000 
 
         3,000 
       21,600 

-การจัดกิจกรรมวันเด็กฯบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
-เด็กเล็กได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญํู
ต่อแม่ 
-ศพด.มีอาคารที่สะอาดปลอดภัย เด็กมีสุขภาพดี 
-ครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน 
-เด็กเล็กได้เรียนรู้และรับประสบการณ์สถานที่
จริง 
-เด็กเล็กได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนา
ธรรมท้องถิ่น 
-ศพด.มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียน 
-นักเรียนได้ฝึกทักษะในการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากมูลสัตว์ 
-กศน.ต าบลแม่ค ามีน่าอยู่ น่าใช้บริการ 
-ประชาชนมีแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
อย่างทั่วถึง 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
และอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณี
และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

-สนับสนุนการจัดงานวันส าคัญของทางราชการ 
 
-จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายแุห่งชาต ิ
-งานประเพณีลอยกระทง 
 
-จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 
 
-บรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อน 
 
-สรงน้ าพระตามประเพณีสงกรานต์ ประจ าป ี2557 
 
-ฝึกปฏบิัติวิป๎สสนากรรมฐานพัฒนาจิตใจ 
 
-งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจ าปี 2557 
 

1,000 
 

67,600 
20,000 

 
11,500 

 
20,000 

 
30,000 

 
61,825 

 
100,000 

 

-การจัดกิจกรรมงานวันส าคัญของทางราชการ
บรรลุผล 
-ผู้สูงอายุมีกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มฯ 
-มีการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ให้คงอยู่ 
-มีการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ให้คงอยู่ 
-มีการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ให้คงอยู่ 
-มีการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ให้คงอยู่ 
-ผู้สูงอายุและประชาชนมีธรรมะเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยว 
-เพื่อเป็นการสัการะบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ 
 

-การด าเนินงาน 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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-จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 
-จัดงานฤดูหนาวไทยล้านนาและกาชาดแพร่ ประจ าปี 2557 
 
-จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" 
พุทธศักราช 2557 
 
-จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2557 

5,000 
 

5,000 
 

         4,000   
 
 
         5,000 

-ประชาชนได้แสดงพลังความสามัคคี ความ
จงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
-การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
-ประชาชนแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
-การจัดงานวันท้องถิ่นไทยบรรลุผลส าเร็จ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

-จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ 
 
-เช่าสถานที่เพื่อทิ้งขยะมูลฝอยของอบต.แม่ค ามี 
-จัดซื้อถังขยะ 
-จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 

156,000 
 

60,000 
84,000 

2,300,000 

-การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมี
ประสิทธิภาพ 
-การบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ 
-การบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ 
-การบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ 

-การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
 
-มีสถานที่ทิ้งขยะ 
-ถังขยะ 
-รถบรรทุกขยะ 

 การส่งเสรมิและอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลแม่ค าม ี 100,000 สภาพแวดล้อมในชุมชนร่มรื่น สวยงามมากขึ้น -ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ต าบล 

รวม 2,622,000   
  
        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
 

1. ฝึกอบรมการจักสานจากเส้นพลาสติก 
2. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 
3. ฝึกอบรม การท ายาหม่อง, การบูร 

11,800 
30,000 

 
12,300 

-ประชาชนมีอาชีพเสริม 
-เกษตรกรได้รับบริการทางวิชาการและแก้ไข
ป๎ญหา 
-ประชาชนมีอาชีพเสริม 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

สังคม การพัฒนาสังคมสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

1. ฝึกอบรม การท าดอกไม้จันทน์ให้แก่ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ 
 
2. กลุ่มเปูาหมายพิเศษ(ผู้สูงอายุ) 
3. ประดิษฐ์ดอกไม้แห้งผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

9,890 
 
- 
- 

-ผู้สูงอายุ/ผู้พิการได้รับความรู้การท า
ดอกไม้จันทน์ 
-ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ฝึกทักษะ 
-ผู้สูงอายุผู้พิการมีทักษะที่จ าเป็นในด้านการ
อาชีพ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

1. พัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
2. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"แม่ค ามีเกมส์" 
3. สนันสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
4. ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
 
5. ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาชาดร่วมใจบรรเทา
ทุกข์จังหวัดแพร่ ประจ าปี 2558 

7,700 
20,776 
13,854 
2,400 

 
5,000 

-ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมากขึ้น 
-ประชาชนมีความสามัคคีมากขึ้น 
-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-การด าเนินงานของสนง.กาชาดเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-จ านวนนักกีฬา 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-การด าเนินงาน 

โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 
 
 

1. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านนางเล็ก  กวาวสิบสาม ถึงท้ายซอย7 บ้านท่าล้อ 
หมู่ที่2 
2. ก่อสร้างถนนลูกรัง จากนานายเชาว์  ดาวนันท์ ถึงนานายสง่า อินต๊ะเสาร์
พร้อมว่างท่อคสล.หมู่ที่ 1 
3. ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก 
-จากบ้านท่าล้อ(สี่แยก) ถึงแยกซอย10 สายตรง  หมู่ที่1,2,3,4 
-จากบ้านนางมะลิ ยาดี ถึงคันคลองชลประทานน้ าตก3 หมู่ที่3 
-นานางประไพ กันทาธรรม ถึงคันคลองชลประทาน น้ าตก4 หมู่ที่4 
4. ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.พร้อมว่างท่อ 
-บ้านนางวิภาวรรณ เสนป๎นถึงบ้านนายภิญโญ สองกิติ หมู่ที่ 4 
-บ้านนายสมชาย สุระผัด ถึงบ้านนางวิไล กันทาธรรม บ้านรัตนป๎ญญา หมู่
ที่ 3 
5. ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมลูกรังไหล่ทาง 
-บ้านนายสมศักดิ์ ชลายนนท์ถึงคลองชลประทาน ซอย 10 บ้านปงเจริญ 
หมู่ที่1 
-บ้านนายค า สุจาค า ถึงฝายแม่ค ามีท่าล้อ หมู่ที่ 2  

93,000 
 

264,000 
 
 

229,500 
116,500 
101,000 

 
135,000 
260,000 

 
 

665,000 
 

199,000 

-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
 
 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 

-ถนนคสล. 
 
-ถนนลูกรัง 
 
-ถนนลูกรัง 
 
 
 
-รางระบายน้ า 
 
 
 
 
-ถนนคสล. 

 พัฒนาแหล่งน้ า 
 
 

1. ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคสล. 
-จากนานางสาวร าแพง กวาวสิบสาม ถึงนานายสวัสดิภาพ กันทาธรรม หมู่ที่1 
-จากนานายยนต์  โลกค าลือ ถึงนานางประทุม  กันยะมี  หมู่ที่2 
-จากนานายเกียรติศักดิ์ ลือวัฒนานนท์ บ้านพิมสาร หมู่ที่ 4 ถึงคันคลอง
ชลประทานบ้านท่าล้อ หมู่ที่ 2 
2. ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่4 (จุดเดิม) 
3. ขุดลอกล าน้ าแม่ค ามี หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 

 
35,000 
400,000 

1,010,000 
 

35,000 
- 

 
-ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอในการท า
เกษตรกรรม 
 
 
-ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภคบริโภค 
-ปูองกันอุทกภัยและภัยแล้ง 
 

 
-รางรินส่งน้ า 
 
 
 
-ปรับปรุงระบบประปา 
-กักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้น 
 

สาธารณสุข พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1. สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบล 50,000 -ประชาชนได้รับบรกิารสาธารณสุขที่มี -ความพึงพอใจ 
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ด้านสาธารณสุขในชุมชน แม่ค ามี มาตรฐานฯ 

 พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานปูอง 
กันและระงับโรคติดต่อในชุมชน 

1. ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 10,600 -มีการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ 

-การปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

การเมืองและบริหาร พัฒนาบุคลากร 1. ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น ประจ าปี 2558 
2. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 
3. จ้างเหมาบุคคลดูแลและบ ารุงระบบประปา อบต.แม่ค ามี 
 
4. จ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน อบต.แม่ค ามี 
 
5. จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค 

46,500 
72,800 

 
5,000 

 
72,800 

 
3,000 

-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
-การจัดเก็บรายได้ของอบต.มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
-ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค
เพียงพอและทั่วถึง 
-อาคารสถานที่ของอบต.มีความสะอาด เรียบ
ร้อยฯ 
-การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-งานจัดเก็บมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
-งานประปามีประสทิธิภาพ
เพิ่มขึน้ 
-อาคารสถานที่มีความ
สะอาดเพิ่มขึ้น 
-การด าเนินงาน 

 พัฒนาการบริหารงานของ 
อบต. 

1. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
3. จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตอบต.แม่ค ามี 
4. จัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 
5. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. 
6. จ้างเหมาบริการ 
7. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
8. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และสรุปผลการปฏิบัติงานของอบต.แม่ค ามี 
9. จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 
10. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องส ารองไฟฟูา 
 
11. จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 
12. เพิ่มประสิทธภิาพของศูนย์รวมข้อมูลข่าว 
สารการซ้ือหรือการจ้างของหนว่ยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอหนองมว่งไข่  จังหวัดแพร ่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
13. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
14. จัดซื้อวัสดุก่อสรา้ง 
15. จัดซื้อจอภาพ 
16. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ า (ซัมเมอร์สซิเบิ้ล) 
17. จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายใน 

6,123 
36,000 

- 
29,315 
96,885 
36,000 
98,000 
2,235 

26,000 
100,500 

 
16,500 
16,000 

 
 
 

43,500 
40,197 
6,600 

37,200 
2,980 

-การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ 
-การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-เครื่องพิมพ์ 
-เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องส ารองไฟฟูา 
 
-เก้าอี้ส านักงาน 
-มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือการ
จ้างฯเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ฯ 
 
 
-เครื่องปรับอากาศ 
-วัสดุก่อสร้าง 
-จอภาพ 
-เครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ า(ซัมเมอร์สซิเบิ้ล) 
-เครื่องโทรศัพท์ภายใน 

-การด าเนินงาน 
-มีเครื่องถ่ายปฏิบัติงาน 
-บริการภาษีเคลื่อนที่ 
-การด าเนินงาน 
-วัสดยุานพาหนะและขนส่ง 
-ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม 
-การปฏิบัติงานของอบต. 
-การปฏิบัติงานของอบต. 
-เครื่องพิมพ์ 
-เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องส ารองไฟฟูา 
-เก้าอี้ส านักงาน 
-การปฏิบัติงานศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
หรือการจ้างฯ 
 
-เครื่องปรับอากาศ 
-วัสดุก่อสร้าง 
-จอภาพ 
-เครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ าฯ 
-เครื่องโทรศัพท์ภายใน 
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18. จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือ 
19. ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตภายใน 
20. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟูา 
21. จัดซื้อตู้ควบคุมระบบเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟูา 

21,800 
48,350 
9,500 
7,500 

-เครื่องโทรศัพท์มือถือ 
-ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน 
-เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟูา 
-ตู้ควบคุมระบบเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง
มอเตอร์ไฟฟูา 

-เครื่องโทรศัพท์มือถือ 
-ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตภายใน 
-เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งฯ 
-ตู้ควบคุมระบบเครื่องสูบ
น้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์
ไฟฟูา 

ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาในชุมชน 

1. อาหารกลางวัน 
2. อาหารเสริม(นม) 
3. อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง 
4. จ้างพี่เลี้ยงเด็ก 
5. เข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน 
 
6. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2558 
7. จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2558 
8. เยี่ยมบ้านนักเรียน 
9. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและถวายเทียนพรรษา 
 
10. บัณฑิตน้อย 
11. สร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด 
 

209,880 
144,307.57 

103,680 
53,408 
40,000 

 
8,359 

- 
- 
- 
 
- 
- 

-เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันทาน 
-เด็กนักเรียนได้ดื่มนม 
-เด็กเล็กมีอาหารกลางวันอาหารว่างทาน 
-มีพี่เลี้ยงช่วยดูแลเด็ก 
-ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
-กิจกรรมวันเด็กบรรลุผล 
-เด็กเล็กได้ความกตัญํูต่อแม่ 
-ครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
-เด็กเล็กมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
-กิจกรรมบรรลุผล 
-ศพด.มีอาคารที่สะอาดปลอดภัย เด็กมีสุขภาพดี 

-อาหารกลางวัน 
-อาหารเสริม(นม) 
-อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง 
-พี่เลี้ยงเด็ก 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาใน
ชุมชน 

1. สนับสนุนการจัดงานวันส าคัญชองทางราชการ 
2. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
 
3. งานประเพณีลอยกระทง 
4. จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 
5. บรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อน 
6. สรงน้ าพระตามประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2558 
7. จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” 
พ.ศ. 2558 
 
8. จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 

1,000 
16,000 

 
30,000 

999 
20,000 
30,000 
4,000 

 
 

5,000 
 

-การจัดกิจกรรมบรรลุผล 
-ผู้สูงอายุมีกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
กลุ่มฯ 
-มีการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ 
-มีการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ 
-มีการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ 
-มีการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ 
-ประชาชนแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
-ประชาชนได้แสดงพลังความสามัคคี ความ
จงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
 

-การด าเนินงาน 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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9. จัดงานวันท้องถิ่นไทย 
10. จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแม่ค ามี  

5,000 
10,500 

-การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
-การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแม่ค ามี 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาใน
ชุมชน 
 

1. จ้างเหมาจัดเก็บขยะ 
2. เช่าสถานที่เพื่อทิ้งขยะมูลฝอยของอบต.แม่ค ามี 
3. ลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 

102,000 
60,000 
97,001 

-การจัดการขยะฯมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 

-การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
-มีสถานที่ทิ้งขยะ 
-ปริมาณขยะลดลง 

 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- - - - 

รวม   5,474,848   
 
        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

เศรษฐกิจ การส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนต าบลแม่ค ามี 
- ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเห็ดฟางตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
20,000 
14,000 

 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
-ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้ในการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

สังคม การพัฒนาสังคมสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

1. อบรมอาชีพให้แก่คนพิการ 
2. กลุ่มเปูาหมายพิเศษ(ผู้สูงอายุ) 
3. ประดิษฐ์ดอกไม้แห้งผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

18,590 
- 
- 

-ผู้พิการมีทักษะด้านอาชีพเพิ่มขึ้น 
-ผู้สูงอายุได้รับความรู้ด้านอาชีพ 
-ผู้อบรมประดิษฐ์ดอกไม้แห้งได้ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

1. ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
2. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"แม่ค ามีเกมส์" 
3. สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
4. ปูองกันและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
5. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ 
6. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บา้น 
 
7. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
8. ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาชาดร่วมใจ
บรรเทาทุกข์จังหวัดแพร่ ประจ าปี 2559 

19,500 
62,735 
23,780 
6,900 

113,080 
148,212 

 
112,899.50 

5,000 

-ผู้สูงอายุมีทักษะในการดูแลตนเอง 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ 
-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-ประชาชนมีความปลอดภัยฯ 
-ผู้สูงอายุได้รับความรู้ มีทักษะในการดูแลตนเอง 
-ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้พัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 
-ปูองกันบรรเทาความเดือด 
-การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุ วัตถุประสงค์ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 
 
 

1. ต่อเติมอาคารที่ท าการอบต.แม่ค าม ี
2. วางระบบทอ่ส่งน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
3. ก่อสร้างที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ 
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอ้มลูกรังไหล่ทาง 
 - บ้านน.ส.ร าเพียร วีระพันธ์ถึงบ้านนางโสพิศ พรมวัง หมู่ที่ 3 
 - บ้านนางทอง คนบุญ ถึงบ้านนางร าเพียร  วีระพันธ์ หมู่ที ่3  
 - สวนนายเอกภพ สุขตะถึงฝายแม่ค ามที่าล้อ หมู่ที2่  
 - ซอยข้างโรงเรียนบ้านแม่ค ามี(รัตนปญ๎ญา)หมู่ที่ 4  
5. ก่อสร้างดาดล าเหมอืงคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 - นานายเกียรติศกัดิ ์ ลือวัฒนานนท์ถึงนานางประภา เมอืงมาน้อย หมู่ที่ 4 
 - นานายบุญส่ง พรมวังถึงนานางกัณฑ์ชภัส  ไวทยินทร์ หมู่ที ่4 
6. ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อคสล.จากนานายณักฐ ์แก้วกรองถึงนา
นางวาสนา พรมวัง  หมู่ที่ 1 
7. ถมดินปรับพื้นที่บริเวณลานกีฬา หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 

138,000 
    1,196,000 

200,000  
 

236,500          
197,500 

      143,000           
47,500 

 
209,000          
192,500          
175,000  

           
48,000 

-มีสถานที่ในการให้บริการประชาชน 
-ประชาชนมีน้ าใช้อย่างทั่วถึง 
-มีที่จอดรถให้แก่ผู้มาติดต่อ 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
 
 
 
-เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอในการท าเกษตรกรรม 
 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
-ถมดินปรับพื้นที่บริเวณลานกีฬา หมู่ที่ 2 บ้าน
ท่าล้อ 

-อาคารที่ท าการ 
-ระบบท่อส่งน้ า 
-ที่จอดรถ 
-ถนนคสล. 
 
 
 
 
-ดาดล าเหมืองเพิ่มขึ้น 
 
 
-ถนนลูกรังพร้อมวางท่อคสล. 
 
-ถมดิน 

 พัฒนาแหล่งน้ า 
 
 

1. ขุดลอกล าน้ าแม่ค าม ี
2. ขุดลอกล าเหมอืงสาธารณประโยชน ์หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 
3. ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคสล.จากนานางสาวพวม แสงแก้วถึงถนนปาุช้า 
หมู่ที่ 2 

59,000 
76,000 
80,500 

-ปูองกันอุทกภัย ภัยแล้งได้ 
-ปูองกันอุทกภัย ภัยแล้งได้ 
-มีน้ าใช้เพียงพอในการท าเกษตรกรรม 

-การกักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้น 
-การกักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้น 
-รางรินส่งน้ า 

สาธารณสุข การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 

1. สมทบกองทุนระบบหลกัประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ต าบลแม่ค าม ี
2. จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 

50,000 
 

89,900 

-ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

-ความพึงพอใจ 
 
-เครื่องออกก าลังกาย 

 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ปูองกันและระบับโรคติดต่อใน
ชุมชน 

1. ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
2. ปูองกันควบคุมพิษสุนัขบ้า 
3. พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ประจ าปี 2559 

2,910 
5,610 

30,000 

-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ 
-ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึง 

-ประชาชนปลอดภัยจากโรคภัย 
-สามารถควบคุมพิษสุนัขบ้าได้ 
-การบริการด้านสาธารณสุข 

การเมืองและ 
บริหาร 

การพัฒนาบุคลากร 1. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 
2. จ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน อบต.แม่ค ามี 
 
3. จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค 
4. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 

79,200 
 

148,212 
 

24,000 
9,150 

-การจัดเก็บรายได้มีความรวดเร็วมากขึ้น 
 
-อาคารสถานที่ของอบต.มีความสะอาด 
 
-การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาพครบถ้วน 
-พนักงานมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

-งานจัดเก็บมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
-อาคารสถานที่มีความ
สะอาดยิ่งขึ้น 
-งานจัดเก็บฯมีประสิทธิภาพขึ้น 
-ความพึงพอใจ 
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 การพัฒนาการบริหารงานของ
อบต. 

1. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
3. จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตอบต.แม่ค ามี 
4. จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทย ุ
5. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. 
6. จ้างเหมาบริการ 
7. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 
8. จ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอกเพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอบต.แม่ค าม ี
9. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
10. จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ 
11. ติดต้ังเสาวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ 
 
12. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
13. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
14. จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาวิทยุ(เครือ่งขยายเสียง) 
15. เพิ่มประสิทธภิาพของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ระดับอ าเภอหนองม่วงไข่  
จังหวัดแพร ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
16. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

2,001 
36,000 

- 
56,045 
96,885 

81,013.54 
90,000 
16,000 

 
132,600 
87,000 
8,000 

 
87,650 
113,000 
16,600 
18,000 

 
 

3,275 

-การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว 
-การจัดเก็บมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
-การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
-การจัดท าข้อมูลภาษีฯมีความถูกต้องเป็นป๎จจุบัน 
-การบริหารงานอบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-มีสื่อกลางประชาสัมพันธ์เข้ามามีส่วนร่วม
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างทุกขั้นตอน 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

-การด าเนินงาน 
-เครื่องถ่ายเอกสาร 
-ผู้มาช าระภาษี 
-วัสดุไฟฟูาเพิ่มขึ้น 
-ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม 
-การด าเนินงาน 
-การด าเนินงาน 
-การบริหารงานอบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-เครื่องรับส่งวิทยุ 
-ติดต้ังเสาวิทยุสื่อสาร
พร้อมอุปกรณ์ 
-ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-เครื่องปรับอากาศ 
-ครุภัณฑ์ไฟฟูาวิทย ุ
-การด าเนินงาน 
 
 
-วัสดุส านักงาน 

ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ในชุมชน 

1. อาหารกลางวัน 
2. อาหารเสริม(นม) 
3. อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง 
4. จ้างพี่เลี้ยงเด็ก 
5. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2559 
6. จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2559 
7. เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
8. ประเพณีถวายเทียนพรรษา 
9. บัณฑิตน้อย 
10. สร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด 
11. ทัศนศึกษานอกสถานที่ 

201,540 
116,512.20 

99,160 
53,808 

- 
- 
- 
 
- 
- 

16,310 
- 

-เด็กมีอาหารกลางวันทาน 
-เด็กมีอาหารเสริมนมทาน 
-เด็กมีอาหารกลางวันทาน 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-กิจกรรมวันเด็กบรรลุผล 
-เด็กเล็กได้ความกตัญํูต่อแม่ 
-ครูและผู้ปกครองได้แลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
-เด็กเล็กมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
-กิจกรรมบรรลุผล 
-ศพด.มีอาคารที่สะอาดปลอดภัย 
-เด็กเล็กได้เรียนรู้และรับประสบการณ์สถานที่จริง 

-อาหารกลางวัน 
-อาหารเสริม(นม) 
-อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง 
-พี่เลี้ยงเด็ก 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
และอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณี
และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

1. สนับสนุนการจัดงานวันส าคัญของทางราชการ 
2. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
3. งานประเพณีลอยกระทง 
4. จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” 
พ.ศ. 2559 
5. จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 
6. ค่ายภาษาพื้นเมือง(ก าเมือง) การเขียนตัวอักษรล้าน(ตัวเมือง) 
7. ส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี 
8. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน 
9. ส่งเสริมวิถีไทย อาหารพื้นบ้าน เด็กและเยาวชน 
 
10. จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแม่ค ามี 

1,000 
30,700 
37,720 
4,000 

 
5,000 

 
20,000 
10,000 
20,000 
9,889 

 
10,500 

-การจัดกิจกรรมบรรลุผล 
-กิจกรรมวันผู้สูงอายุบรรลุผล 
-สืบสานประเพณีให้คงอยู่ต่อไป 
-ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี 
 
-ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี 
 
-ผู้เขา้ร่วมอบรมได้เรียนรู้ภาษาพื้นเมืองสืบทอดไป 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้งานศาสนพิธี 
-ผู้เข้ารับการอบรมรู้คุณค่าในคุณธรรมฯ 
-ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้สืบทอดภูมิป๎ญญา
อาหารพื้นเมือง 
-กิจกรรมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุบรรลุผล 

-การด าเนินงาน 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 

1. จ้างเหมาจัดเก็บขยะ 
2. เช่าสถานที่เพื่อทิ้งขยะมูลฝอยของอบต.แม่ค ามี 
3. จัดซ้ือถังขยะ 
4. จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 

212,800 
60,000 
82,500 

2,286,000 

-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 

-การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
-มีสถานที่ทิ้งขยะ 
-การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
-การจัดเก็บขยะมูลฝอย 

 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ปูองกันและระบับโรคติดต่อใน
ชุมชน 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลแม่ค ามี 6,000 -สภาพแวดล้อมในชุมชนร่มรื่น สวยงามมากขึ้น -ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ต าบล 

รวม 8,109,687.70   
 
        4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

1. ฝึกอบรมการท าน้ าพริกต่างๆ 
 
2. ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนต าบลแม่ค ามี 

19,161 
 

15,700 

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

สังคม การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

1. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพการถักไม้กวาด
ทางมะพร้าวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

24,534 
 

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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 2. ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 3,740 -ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 การพัฒนาสังคมสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

1. จัดการแข่งขันกีฬาวู๊ดบอล อบต.แมค่ ามีคัพ 
2. ปูองกันและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
3. สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

30,000 
11,500 
12,700 

-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอ้มลูกรังไหล่ทางบ้านนางวิลัย 
โสภารัตนากูลถึงบ้านนายนิยม สวนดอก หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 
2. ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกคลองชลประทานถึงนานายเฉย 
ธรรมจักร หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 
3. ก่อสร้างทางขึ้นคนพิการพร้อมหลังคากันสาดหนา้อาคารส านักงาน
อบต.แม่ค าม ี
4. ก่อสร้างปูอมยามรักษาการอบต.แมค่ ามี 
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสมัย โพธิ์ก าเหนิดถึงบ้าน
นายนพดล ทะนันชัย ซอย 11 หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ  
6. ก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมถมดินบ้านนายนพดล วงศ์พุฒิ ซอย3 หมู่ที่ 
2 บ้านท่าลอ้ 
7. ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านท่าลอ้ 

108,000 
 

158,000 
  

48,500 
 

125,500 
290,000 

 
15,000 

 
106,500 

-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
-อ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการประชานผู้มาใช้
บริการ 
-มีจุดดูแลรักษาความปลอดภัยอบต. 
-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม 
 
-สามารถระบายน้ าท่วมขังได้ 
 
-มีห้องน้ าสาธารณะลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 

-ถนนคสล.เพิ่มขึ้น 
 
-ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
 
-ทางขึ้นคนพิการกันสาด
เพิ่มขึ้น 
-ปูอมยามเพิ่มขึ้น 
-ถนนคสล.เพิ่มขึ้น 
 
-สามารถระบายน้ าท่วมขัง 
 
-ห้องน้ าเพิ่มขึ้น 

 พัฒนาแหล่งน้ า 
 

1. รางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กนานางราตรี กาวิจิตร ถึงร่องโปุง  หมู่
ที่ 2 บ้านท่าล้อ 
2. ขุดลอกล าเหมอืงจากนานางสองเมือง ฟูาหยาดถึงนานายสมกวน 
บัวบก 

292,000 
 

12,000 

-ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอในการท าการ
เกษตรกรรม 
-สามารถปูองกันอุทกภัยและภัยแล้งได้ 

-รางรินส่งน้ าเพิ่มขึ้น 
 
-กักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้น 

สาธารณสุข การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 

1. สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบล
แม่ค ามี 

40,000 -ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานอย่างเสมอภาค 

-ความพึงพอใจ 

 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ปูองกันและระบับโรคติดต่อใน
ชุมชน 

1. ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
2. ปูองกันควบคุมพิษสุนัขบ้า 
 

30,150  
1,280 

 

-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-สามารถปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-สามารถควบคุมพิษสุนัข
บ้าได้ 

การเมืองและบริหาร การพัฒนาบุคลากร 1. ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏบิัติงานท้องถิ่น ประจ าปี 2560 
2. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
3. จ้างบุคคลธรรมดาเป็นคนงานทั่วไป 
 
4. จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดที่ท าการ อบต.แม่ค ามี 

175,180 
79,195.46 

84,000 
 

84,000 

-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การจัดเก็บรายได้มีความรวดเร็วมากขึ้น 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
-อาคารสถานที่ มีความสะอาด 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-งานจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
-อาคารสถานที่ มีความ



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   หน้า 58 
 

 
5. ฝึกอบรมสมาธิเพื่อสร้างคุณธรรม จรยิธรรมส าหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต.พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้างอบต.แม่ค ามี 
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของอบต.แม่ค ามี การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนกังาน พนักงานส่วนทอ้งถิ่น/พนักงานจ้างและความรู้
มาตรฐานวินัยท้องถิ่นฉบับใหม ่

 
8,150 

 
8,472 

 
-ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน ามาปรับใช้การ
ปฏิบัติงาน 
-การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

สะอาดเพิ่มขึ้น 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 การพัฒนาการบริหารงานของ
อบต. 

1. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทย ุ
3. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต 
4. จ้างเหมาบริการ 
5. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 
6. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
7. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
8. จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
9. โครงการต้ังงบประมาณอุดหนุนศูนยร์วมข่าวการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่อ าเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร ่
10. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
11. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
12. จัดจ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอกเพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอบต.แม่ค าม ี
13. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
14. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
15. จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตอบต.แมค่ ามี 
16. โครงเหล็กปูายประชาสัมพันธ์ 
17. ติดต้ังมาตรวัดน้ า หมู่ที ่1 - หมู่ที่ 4  
18. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อาคารส านักงาน รัว้ส านักงาน 

10,089 
7,935       

82,438.53 
5,000 

95,000 
2,070 

53,600 
59,500 
18,000 

 
 

28,800           
19,900 
16,000 

 
30,380       

65,522.50 
- 

4,500 
214,000 
148,500 

 

-การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-มีสื่อกลางประชาสัมพันธ์เข้ามามีส่วนร่วม
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างทุกขั้นตอน 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

-การด าเนินงาน 
-วัสดุไฟฟูาและวทิยุเพิ่มขึ้น 
-บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
-การด าเนินงาน 
-การด าเนินงาน 
 
-การด าเนินงาน 
-การด าเนินงาน 
-การด าเนินงาน 
-การด าเนินงาน 
 
-เครื่องถ่ายเอกสาร 
-ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-การด าเนินงาน 
 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
-การด าเนินงาน 
-โครงเหลก็ปูายประชาสัมพนัธ ์
-ติดต้ังมาตรวัดน้ า 
-ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ อาคาร
ส านักงาน รั้วส านักงาน 

ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ในชุมชน 

1. อาหารกลางวัน 
2. อาหารเสริม(นม) 
3. อาหารกลางวันพร้อมอาหารวา่ง 

45,940 
38,784 
73,600 

-เด็กมีอาหารกลางวันทาน 
-เด็กมีอาหารเสริมนมทาน 
-เด็กมีอาหารกลางวันทาน 

-อาหารกลางวัน 
-อาหารเสริม(นม) 
-อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง 
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4. จ้างพี่เล้ียงเด็ก 
5. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าป ี2560 
6. ทัศนศึกษานอกสถานที ่
7. ประเพณีถวายเทียนพรรษา 
 
8. สร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด 
9. เยี่ยมบา้นนักเรียน 
10. จัดงานวันแมแ่ห่งชาติ ประจ าป ี2560 

74,670 
- 

4,000 
- 
 
- 
- 
- 

-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-กิจกรรมวันเด็กบรรลุผล 
-เด็กเล็กได้เรียนรู้และรับประสบการณ์สถานที่จริง 
-เด็กเล็กมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
 
-ศพด.มีอาคารที่สะอาดปลอดภัย 
-ครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
-เด็กเล็กได้ความกตัญํูต่อแม่ 

-พี่เลี้ยงเด็ก 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

การส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนาและ
อนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ป๎ญญาทอ้งถิน่ 

1. ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 11,700 กิจกรรมบรรลุผลส าเร็จ -ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 

1. จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย 
2. เช่าสถานที่เพื่อทิ้งขยะมูลฝอยของอบต.แม่ค ามี 
3. บริหารจัดการขยะมูลฝอยต าบลแม่ค ามี อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

71,200 
60,000 
50,967 

-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 

-การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
-มีสถานที่ทิ้งขยะ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ปูองกันและระบับโรคติดต่อใน
ชุมชน 

1.ถนนสวยพื้นที่สะอาด ทัศนียภาพงามตา 2,000 -สภาพแวดล้อมในชุมชนร่มรื่น สวยงามมากขึ้น -ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ต าบล 

รวม 3,077,358.49   
      
           4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

เศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.อบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีต าบลแม่ค ามี 
 
2. ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุต าบลแม่ค ามี 
 
3. พัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

19827.50 
 

14413 
 

19765 

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

สังคม 
 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
 
2. พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

960 
 

19760 

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปูองกัน

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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3. ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ ผู้พิการ
และระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ 
ผู้สูงอายุและระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
- 
 
 
- 

บรรเทาสาธารณภัย 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้กับงานสวัสดิการ
และการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้กับงานสวัสดิการ
และการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 

 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1. สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
2. ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตส าหรับผู้สูงอายุ 
3. จัดการแข่งขันวู๊ดบอล อบต.แม่ค ามคัีพ 

6,520 
26,100 
39,698 

-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดี 
-ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

รักษาความสงบภายใน 
 
 

1. ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
 
2. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

13,120.54 
 

834 

-ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ช่วงเทศกาล 
-ประชาชนได้รับการช่วยเหลือกรณีสาธารณภัย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-จ านวนราย 

โครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชุมชน 1. ก่อสร้างถนนคสล.นานางมะล ิยาดีถึงคนัคลองชลประทาน ซ.10 หมู่ที่ 3 
2. ก่อสร้างถนนคสล.นานางประไพ กันทาธรรมถึงคันคลองประทาน ซ.
10 หมู่ที่ 4 
3. ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟ๎ลตคิคอนกรีตจากประปา หมู่ที ่1  
ถึงบ้านนางตุด ติจะสอน 
4. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีต ซอย 5 หมู่ที่ 2 บา้นท่าล้อ 
5. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีตจากบา้นนายผดุงศิลป์ ศรีใจ
อินทร์ถึงบ้านนายค า สุจาค า หมู่ที ่2 บา้นท่าล้อ 
6. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีตจากบา้นนายประเสริฐ ทิพย์
กมลพันธ์ถึงบ้านนายสมศักดิ ์ทิพยว์ัน หมู่ที่ 2 บ้านทา่ล้อ 
 
7. อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีตจากบ้านนายประสงค์ ต่อเขต
ถึงบ้านนายวิชัย ใจอินต๊ะ หมู่ที่ 3 
8. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีตจากบ้านนายสหวัฒฒ พิมสาร
ถึงบ้านนายประสงค์ ต่อเขต หมู่ที่ 3 
9. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีตจากบ้านนางสาวสวัสดิ์ศรี เสน
ป๎นถึงบ้านนายทรงศักดิ์  เมืองมาน้อย หมู่ที่ 4 
10. ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ สูง 20 เมตร 

965,000 
845,000 

 
208,000 

 
154,000 
316,000 

 
336,000 

 
 

239,000 
 

149,000 
 

66,000 
 

496,000 

-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
-ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค 

-ถนนคสล.เพิ่มขึ้น 
-ถนนคสล.เพิ่มขึ้น 
 
-ถนนแอสฟ๎ลติคเพิ่มขึ้น 
 
-ถนนแอสฟ๎ลติคเพิ่มขึ้น 
-ถนนแอสฟ๎ลติคเพิ่มขึ้น 
 
-ถนนแอสฟ๎ลติคเพิ่มขึ้น 
 
 
-ถนนแอสฟ๎ลติคเพิ่มขึ้น 
 
-ถนนแอสฟ๎ลติคเพิ่มขึ้น 
 
-ถนนแอสฟ๎ลติคเพิ่มขึ้น 
 
-หอถังสูงเพิ่มขึ้น 

 การศึกษา 1. ต่อเติมอ่างล้างหน้าของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ค ามี 
 

25,000 
 

-มีอ่างล้างหน้าให้เด็กเล็กได้ใช้ในการล้างหน้า
แปรงฟ๎น 

-ต่อเติมอ่างล้างหน้าศูนย์ 
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 2. ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 46,800 -มีห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะให้เด็กเล็กได้ใช้ -ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์ฯ 

สาธารณสุข สาธารณสุข 1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 
 
2. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
3. ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
4. ปูองกันควบคุมพิษสุนัขบ้า 

330 
 

80,000 
3,100 
6,000 

-สามารถปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ 
 
-ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุข 
-ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุข 
-สามารถปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ 

-สามารถควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าได้เพิ่มขึ้น 
-การด าเนินงาน 
-การด าเนินงาน 
-การด าเนินงาน 

งบกลาง 1. สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ค ามี 40,000 
 

-ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานอย่างเสมอภาค 

-ความพึงพอใจ 

 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ปูองกันและระบับโรคติดต่อใน
ชุมชน 

1. ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
2. ปูองกันควบคุมพิษสุนัขบ้า 
 

30,150  
1,280 

 

-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-สามารถปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
-สามารถควบคุมพิษสุนัข
บ้าได้ 

การเมืองและบริหาร บริหารงานทั่วไป 1. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 
2. จ้างบุคคลธรรมดาเป็นคนงานทั่วไป 
 
3. จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดที่ท าการ อบต.แม่ค ามี 
 
4. จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัยที่ท าการอบต.แม่ค ามี 
 
5. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. 
7. ศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. อินเทอร์เน็ตต าบล 
9. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
10. จ้างเหมาบริการ 
11. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 
12. จ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอกเพือ่ประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอบต.แม่ค าม ี
13. จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตอบต.แมค่ ามี 
14. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดบัเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ 

84,000 
 

84,000 
 

84,000 
 

70,451.65 
 

1,026 
33,074.80 

18,000 
 

25,148.16 
30,000 
111,780 
47,300 

 
16,000 

 
- 

       2,420,000 

-การจัดเก็บรายได้มีความรวดเร็วมากขึ้น 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
-อาคารสถานที่ มีความสะอาด 
 
-การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
 
-จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. 
-มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอื
ประชาชน 
-มีอินเทอร์เน็ตต าบลส าหรับบริการประชาชน 
-จ้างเหมาบริการ 
-ข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีความ
ถูกต้อง 
-การบริหารงานอบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
-การจัดเก็บภาษีอบต.มีประสิทธิภาพ 
-มีรถรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงแบบ

-งานจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิผลประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
-อาคารสถานที่ มีความ
สะอาดเพิ่มขึ้น 
-ทรัพย์สินของทางราชการ
มีความปลอดภัย 
-การด าเนินงาน 
-บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
-การด าเนินงาน 
 
-การด าเนินงาน 
-การด าเนินงาน 
-การด าเนินงาน 
-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
-การด าเนินงาน 
 
-การด าเนินงาน 
-รถรถยนต์บรรทุกน้ า 
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ขนาด 4,000 ลิตร  
15. เก้าอี้ขาเหล็ก 
16. เก้าอี้ท างานขาพลาสติก 
17. เก้าอี้ส าหรับใช้ในห้องประชุมโครงและขาเกา้อี้ ท าจากเหล็กกลม ที่
นั่งและหลังพิงท าจากไม้อัดบฟุองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม 
18. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
19. ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงาน 
อบต.แม่ค าม ี
20. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 

 
3,600 
2,200 

51,000 
 

22,000 
6,097 

 
414,740  

เอนกประสงค์  
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน ามาปรับใช้การ
ปฏิบัติงาน 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 
-เก้าอี้ขาเหล็ก 
-เก้าอี้ท างานขาพลาสติก 
-เก้าอี้ส าหรับใช้ในห้อง
ประชุม 
-เครื่องคอมพิวเตอร์ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ความพึงพอใจ 

 เคหะและชุมชน 1. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. 
2. จ้างเหมาบริการ 
3. จัดซื้อตู้กระจกบานเล่ือนสูง ชนิดกระจก 
 
4. จัดซื้อถังกรองน้ ารวมอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งประปา หมู่ที ่1 
 
5. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 

49,500 
39,380 
4,000 

 
444,500 

 
72,000 

-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

-บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
-การด าเนินงาน 
-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
-การด าเนินงาน 

การเกษตร 1.ป๎้มสูบน้ าบาดาล แบบเทอร์ไบร ์
 

35,000 -การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ -ป๎้มสูบน้ าบาดาลแบบ
เทอร์ไบร์ 

ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การศึกษา 1. อาหารกลางวัน 
2. อาหารเสริม(นม) 
3. จ้างพี่เล้ียงเด็ก 
4. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าป ี2561 
5. ทัศนศึกษานอกสถานที ่
6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
7. ประเพณีถวายเทียนพรรษา 
8. สร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด 
9. เยี่ยมบา้นนักเรียน 
10. จัดงานวันแมแ่ห่งชาติ ประจ าป ี2560 

39,000 
53316.76 

70,446 
- 

4,000 
- 
- 
- 
- 
- 

-เด็กมีอาหารกลางวันทาน 
-เด็กมีอาหารเสริมนมทาน 
-เด็กมีอาหารกลางวันทาน 
-กิจกรรมวันเด็กบรรลุผล 
-เด็กเล็กได้เรียนรู้และรับประสบการณ์สถานที่จริง 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
-เด็กเล็กมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
-ศพด.มีอาคารที่สะอาดปลอดภัย 
-ครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
-เด็กเล็กได้ความกตัญํูต่อแม่ 

-อาหารกลางวัน 
-อาหารเสริม(นม) 
-พี่เลี้ยงเด็ก 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

บริหารงานทั่วไป 1. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลแม่ค ามี (กิจกรรม โต
ไปไม่โกง) 

11,960 กิจกรรมบรรลุผลส าเร็จ -ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ทรัพยากรและ เคหะและชุมชน 1. จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยต าบลแมค่ ามี 
2. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ 

33,000 
35,700 

-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 

-การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
-มีคนขับรถขยะ 
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สิ่งแวดล้อม 3. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าทีท่้ายรถขยะเพื่อเก็บขยะ 52,000 -การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ -มีท้ายรถขยะเพื่อเก็บขยะ 
การเกษตร 1.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
8,210 -ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

สาธารณสุข 
 

1. บริหารจัดการขยะมูลฝอยต าบลแม่ค ามี  
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 

49,072 -ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 

รวม 3,077,358.49   
 
         
     1.4.2 ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลกระทบ 

- - - - - - - 
       
       
       
       

รวม     
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    1.5 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
     1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ล าดับ โครงการพัฒนา ป๎ญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 
- - - - - 
1 โครงสร้างพื้นฐาน จ านวนโครงการในแผนมีอยู่มาก   

      

     1.5.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ล าดับ โครงการพัฒนา ป๎ญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 

- - - - - 
     

      

                       1.5.3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ล าดับ โครงการพัฒนา ป๎ญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 

- - - - - 
     

 

     1.5.4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ล าดับ โครงการพัฒนา ป๎ญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 

- - - - - 
     

     

    1.5.5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ล าดับ โครงการพัฒนา ป๎ญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 

- - - - - 
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2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   2.1  เดือนตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
      2.1.1ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่งก าหนดให้
ด าเนินการในเรื่อง สมรรถนะทางเศรษฐกิจ การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตร การพัฒนา
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจให้สอดคล้องดับทิศทางการพัฒนา
ประเทศศักยภาพโอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ที่ได้ก าหนดเป็นเปูาประสงค์ การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ  ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่  ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ต้องท า) เศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี
สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่1 ด้านสังคม 
   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความมั่นคง ซึ่งก าหนดให้
ด าเนินการในเรื่อง การสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  ตลอดตนให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติทั้งมติเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ที่ได้ก าหนดเป็นเปูาประสงค์ พัฒนาและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 (เลือกท า) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ค ามีสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม 
   3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ ซึ่งก าหนดให้ด าเนินการในเรื่อง การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนในด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ที่ได้ก าหนดเป็น
เปูาประสงค์ พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดยจัดตั้งศูนย์บริหาร
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จัดการ Logistics และSupply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา ผลิต
บุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับและจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและศูนย์กลางโลจิสติกส์  ซ่ึง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต้องท า) จ าเป็น
เร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ค ามีสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
   4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ที่ได้
ก าหนดเป็นเปูาประสงค์ พัฒนาและสนับสนุนการยกรับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม และ
สุขภาพเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 (เลือกท า) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ก าหนดให้
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏ
ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสาธารณสุข 
   5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  ซึ่งก าหนดให้ด าเนินการในเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มี
การกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ที่ได้ก าหนดเป็น
เปูาประสงค์ พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดยจัดตั้งศูนย์บริหาร
จัดการ Logistics และSupply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา ผลิต
บุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับและจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่ 10 (เลือกท า) พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 11(เลือกท า) การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอและทันสมัยเพ่ือการบริการประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที ่
5 ด้านการเมืองและการบริหาร 
   6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค า
มีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ที่ได้
ก าหนดเป็นเปูาประสงค์ พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ วัฒนธรรม
และสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  4  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า พั ฒ น า อ า ชี พ แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ น สั ง ค ม   
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ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่  ยุทธศาสตร์ที่ 7 (เลือกท า) พัฒนา
ด้านการศึกษา 8 (เลือกท า) การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ ป๎ญญา
ท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ค ามีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ที่ได้ก าหนดเป็นเปูาประสงค์ ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว  ตามยุทธศาสตร์ที่ 
4 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
การปูองกันแก้ไขป๎ญหาพิบัติภัยอย่างยั่งยืน  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดแพร่  ยุทธศาสตร์ที่  6  ( เลือกท า )  ส่ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 
7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

   2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
   จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทาง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น 
เพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
สภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มี
คุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
    1) วิสัยทัศน์  
        “ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งวัฒนธรรม ท าการเกษตรอินทรีย์  
        ส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมน าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
    2) ยุทธศาสตร์ 
   (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
   (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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    3) เปูาประสงค์ 
   (1) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ 
   (2) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

(3) ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้มีความ   
สะดวก  ครอบคลุม ทั่วถึง 
(4) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์เข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
(5) พัฒนาอาคารสถานที่และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและการมีส่วน   

      ร่วมของ ประชาชนตลอดจนการพัฒนาอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน 
(6) สนับสนุนด้านการศึกษา ส่งเสริมให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  
(7) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 

    4) ตัวชี้วัด  
   (1) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 

(2) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   (3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

(4) ประชาชนได้รับการบริการด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน
 ครอบคลุมทั่วถึงทั้งต าบล 

(5) ประชาชนมีน้ าเพียงพอในการอุปโภค บริโภคและการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร 
(6) ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านสาธารณสุขในชุมชน 

   (7) ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น 
   (8) บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ิมขึ้น 

(9) การด าเนินงานของ อบต.มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
(10) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาชุมชนให้ได้มาตราฐานและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(11) ประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ

 ป๎ญญาท้องถิ่น 
   (12) สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
   (13) ภูมิทัศน์ภายในต าบลส่วยงาม ร่มรื่น น่ามอง 
    5) ค่าเปูาหมาย 
   (1) ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 

(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(3) จัดบริการข้ันพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอทั่วถึง 
(4) ส่งเสริมการปูองกันโรคและสนับสนุนด้านการกีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
(5) ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการบริการประชาชน 
(6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึงตลอดจน ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีภูมิป๎ญญาท้องถิ่น   
(7) สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
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    6) กลยุทธ์ 
   (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   - การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
   (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   - การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        
   (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   - การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 
   - การพัฒนาแหล่งน้ า    
   (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   - การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 
   - การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ปูองกัน และระงับโรค ติดต่อในชุมชน   
   (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
   - การพัฒนาบุคลากร 
   - การพัฒนาการบริหารงานของ อบต.การพัฒนาการบริหารงานของ อบต. 
   (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน 

- การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
   (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   - การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
   (1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
   (2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

(3) จัดให้มีการบริการพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่าง เพียงพอทั่วถึง 
   (4) ส่งเสริมการปูองกันโรคและสนับสนุนด้านการกีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 

(5) ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการบริการ  ประชาชน 
   (6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ 
       ประเพณีภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
    (7) สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
   (8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการ
น ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน
ในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจ
ภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาส
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ทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
   2.1.5 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือจะทราบว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ค ามีมีขีดความสามารถในการพัฒนาเพียงใด รวมถึงอนาคตมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และข้อจ ากัดต่าง 
ๆ หรือไม่เพียงใด  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดเปูาหมาย และเลือกยุทธศาสตร์ในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ที่เป็นจริง   

จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก  สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strenght) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  พื้นที่รับผิดชอบมีน้อยสามารถดูแลใกล้ชิดกับประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึง  ท าให้รับทราบป๎ญหาความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างแทจ้ริง 
2.  มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
3.  เส้นทางคมนาคมสะดวก อยู่หา่งจากตัวอ าเภอและจังหวัด
ไม่มาก 
4.  องค์การบริหารส่วนต าบลมีศกัยภาพเพียงพอที่รองรับการ
บริการสาธารณะ และแก้ไขปญ๎หาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
5.  มีการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและ
องค์กรในพ้ืนท่ี 

1.  งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีน้อย ไม่เพียงพอในการ
พัฒนา 
2.  ประชาชนขาดการเสยีสละต่อส่วนรวม 
3.  การรวมกลุ่มในลักษณะประชาคมยังไมเ่ข้มแข็ง 
4.  ประชาชนวัยแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถส่วนใหญไ่ป
ท างานต่างถ่ิน 
5.  เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีในการท าเกษตรกรรม 
6.  ระดบัการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นยังไม่สูงนัก และ
ยังขาดแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
7.  ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจในการให้ความร่วมมือ
ตามหลักการบริหารจดัการบา้นเมอืงที่ดี 
 

โอกาส  (Opportunites) อุปสรรค / ข้อจ ากัด  (Threats)                         

1.  นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไข
ป๎ญหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
2.  อบต. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
3.  พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 
2547  ท าให้ท้องถิ่นได้รับการกระจายอ านาจมากขึ้น 
4.  นโยบายการปฏริูปทางการเมอืงของรัฐบาล   ท าให้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐได้รับการยอมรับมาก
ขึ้น ท าให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

1.  แนวเขตพื้นท่ีของอบต. ไม่ชัดเจน เป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณปูการ 
2.  ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจในสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเอง 
3.  ราคาผลผลติทางการเกษตรไมค่งที่ ขึ้นอยู่กับกลไกราคา
ของตลาดโลก 
4.  การจัดสรรงบประมาณของส่วนกลางไมต่รงกับความ
ต้องการในการแก้ไขปญ๎หา หรือการพัฒนาของท้องถิ่น 
5.  ภัยธรรมชาตสิ่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร  
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     2.1.6 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ค ามีในเขต
จังหวัดแพร ่

ยุทธศาสตร์ 
(ของอบต.แม่ค ามี) 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

2 ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

6 การพัฒนาภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

2 การสร้างความเข้มแข็ง
และเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิตภาคเกษตรและอุตสาห 
กรรมการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพ   

1 ส่งเสริมอาชีพตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสร้างมูลค่า
สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
จังหวัดให้มีความปลอดภยั
และได้มาตรฐาน 

5 (ต้องท า) เศรษฐกิจพอเพยีง 1ด้านเศรษฐกิจ 6 4 

4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

2 ด้านความมั่นคง 3 พัฒนาและสนบัสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาสังคม 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อ
เป็นฐานการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน 

4 ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาอาชีพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตในสังคม 

6 (เลือกท า) ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตควบคู่กบัการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2 ด้านสังคม 15 9 

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

4 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบ
ความร่วมมือ GMS โดยจัดต้ังศูนย์
บริหารจัดการ Logistics และ
Supply Chain ผลักดันด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา ผลิต
บุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับ
และจัดการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 

2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและ
ศูนย์กลางโลจิสติกส ์

2 (ต้องท า) จ าเป็นเร่งด่วนใน
ด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน 

3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 179 15 

4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
 

 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกรับ
การพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ วัฒนธรรม และสุขภาพ
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

4 ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาอาชีพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตในสังคม   

6 (เลือกท า) ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตควบคู่กบัการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4 ด้านสาธารณสุข 9 5 
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6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

3 ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

1พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบ
ความร่วมมอื GMS โดยจัดตั้ง
ศูนย์บริหารจัดการ Logistics 
และSupply Chain ผลักดัน
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล วิจัย พฒันา 
ผลิตบุคลากรด้าน Logistics 
ทุกระดับและจัดการความ
ร่วมมอืระหว่างหนว่ยงาน 

 10 (เลือกท า) พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถและมี
คุณธรรม  
11(เลือกท า) การพัฒนาอาคาร
สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้
วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อการบรกิารประชาชน 

5 ด้านการเมืองการบริหาร 53 25 

3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

 
 

 3 พัฒนาและสนบัสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาสังคม 
การท่องเท่ียวเชิง อนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อ
เป็นฐานการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน   

4 ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาอาชีพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตในสังคม   

7 (เลือกท า) พัฒนาด้าน
การศึกษา  
8 (เลือกท า) การอนุรกัษ์ส่งเสริม
และฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมปิ๎ญญา
ท้องถิ่น 

6 ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

20 10 

5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 4 ด ารงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่ม
จังหวัดสีเขียว 

5 อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการ
ปูองกันแก้ไขป๎ญหาพิบัติ
ภัยอย่างยั่งยืน   

6 (เลือกท า) ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตควบคู่กบัการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 6 
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   3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
  3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2562 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด กองคลัง 3 48,204 

บริการชุมชนและสังคม การเกษตร ส านักงานปลัด กองคลัง 1 18,280 
ด้านสังคม บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด กองคลัง 3 - 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ส านักงานปลัด กองคลัง 3 22,682 
บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด กองคลัง 3 47,654 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชา่ง กองคลัง 16 2,653,805.89 
ด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม สาธารณสขุ ส านักงานปลัด กองคลัง 4 139,000 

การด าเนินงานอื่น งบกลาง ส านักงานปลัด กองคลัง 1 36,000 
ด้านการเมืองการบริหาร บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด กองคลัง 20 1,120,595 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชา่ง กองคลัง 5 215,960 
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา ส านักงานปลัด กองคลัง 10 488,835 

ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชา่ง กองคลัง 3 156,100 
การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด กองคลัง 1 9,860 

 บริการชุมชนและสังคม สาธารณสขุ ส านักงานปลัด กองคลัง 1 26,032 
บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด กองคลัง 1 83,900 

รวม 4 ดา้น 9 แผนงาน 2 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน 74 4,983,007.89 
 

หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหนว่ยงานรับผิดชอบหลัก/หนว่ยงานสนับสนุนมีหลายหนว่ยงานตามความเป็นจริงได้   
  2.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจา่ยประจ าปขีององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ค ามี เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม เป็นต้น   
  3.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคม   
                           สงเคราะห์ เป็นตน้ 
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3.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีเป็นหน่วยด าเนินการ(แบบ ผ.01)   
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 อบรมและส่งเสริมอาชีพให้แกก่ลุ่มสตรีต าบล
แม่ค ามี 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้แก่กลุ่มสตรีต าบลแม่ค าม ี

กลุ่มสตรีต าบลแม่ค าม ี 19,970 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมน าไปประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได ้

ส านักงานปลัด 

2 ฝึกอบรมอาชพีให้แก่ผู้สูงอายุต าบลแม่ค ามี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ ผู้สูงอายุต าบลแม่ค าม ี 15,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ น าไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส านักงานปลัด 

3 พัฒนาอาชีพให้แก่คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 13,234 ผู้เข้าร่วมโครงการ น าไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส านักงานปลัด 
4 ฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์

ในนาข้าว 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ใน
การปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ส่งเสริมการผลิตและใช้สาร 

ชีวภัณฑ์ในนาข้าว 

18,280 ผู้เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีความรู้ในการปูองกัน
และก าจัดศัตรูข้าวถกูวธิ ี

ส านักงานปลัด 

5 ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด เพื่อปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด - ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีความปลอดภัยจากยาฯ ส านักงานปลัด 
6 ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบยีบกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งกับงานสวัสดิการ ผู้พกิารและ
ระเบียบการจ่ายเบีย้ยังชีพความพกิาร 
 
 

เพื่อให้ผู้พิการ ประชาชนต าบล
แม่ค ามีได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวกับงาน
สวัสดิการผู้พิการฯ 

ผู้พิการ  
ประชาชนต าบลแม่ค าม ี

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้พิการ ประชาชนต าบลแม่ค า
มีได้รับความรู้เกี่ยวกบัระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วกับงาน
สวัสดิการผู้พิการฯ 

ส านักงานปลัด 

7 ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบยีบกฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับงานสวัสดิการ ผู้สูงอายแุละระเบียบการ
จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ประชาชนต าบล
แม่ค ามีได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวกับงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุฯ 

ผู้สูงอาย ุ
ประชาชนต าบลแม่ค าม ี

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุ ประชาชนต าบลแม่ค า
มีได้รับความรู้เกี่ยวกบัระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วกับงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุฯ 

ส านักงานปลัด 

8 สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็ง 
แรงใช้เวลาให้เกิดประโยชน ์

กิจกรรมส่งทีมนักกีฬาเข้า - ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงใช ้ ส านักงานปลัด 

9 งานประเพณีลอยกระทง เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

การจัดกิจกรรมวันลอย
กระทงตามประเพณี
ท้องถิ่นในต าบลแม่ค าม ี

- ผู้เข้าร่วมโครงการ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์
ให้คงอยู่สืบไป 

ส านักงานปลัด 

10 ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ
 
 

เพื่อส่งเสริมให้ผุ้สูงอายุต าบล
แม่ค ามีได้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
 

ผู้สูอาย ุ 22,682 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุต าบลแม่ค ามีมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

ส านักงานปลัด 
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11 การด าเนินงานของศูนย์ อปพร.อบต.แมค่ ามี 
 

เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์
อบพร.มีประสิทธภิาพ 

ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมของ
ศูนย์อบพร.อบต.แม่ค าม ี

45,460 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินงานของศูนย์อบพร.
มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

ส านักงานปลัด 

12 ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลส าคัญ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

กิจกรรมปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 

13 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
 
 
 

เพื่อเป็นการปูองกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ประสบสาธารภัย
ในต าบลแม่ค าม ี

ค่าใช้จ่ายในการปูองกันเกิด
สาธารณภยั 

2,194 จ านวนครั้ง สามารถปูองกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ที่ประสบสาธารณภัย 

ส านักงานปลัด 

14 ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเขา้-ออก ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 
 
 

เพื่อความปลอดภัยในการดูแล
ทรัพย์สินในศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

ก่อสร้างรั้วพร้อมประตู
เข้า-ออก ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านปง
เจริญ 

181,005.89 
 
 
 

รั้วพร้อมประตูเข้า-ออก ศูนย์การเรียนรู้มีความ
ปลอดภัยเพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

15 ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปง
เจริญ 

เพื่อให้ศาลาอเนกประสงค์มี
พื้นที่ใช้สอยในการท า
กิจกรรมของหมู่บา้นเพิ่มเติม 

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 

39,000 ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ศาลาอเนกประสงค์มีพื้นที่ใช้
สอยในการท ากิจกรรมของ
หมู่บ้านเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

16 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ห้องด้านลา่ง
และปูอมยามรักษาการ 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
การปูองกันทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
ห้องด้านล่างและปูอมยาม
รักษาการ 

28,800 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ
ปูองกันทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นายสมบัติ สองกิตถิึงบ้านม ยานะเดช หมู่ที่ 
4 บ้านพิมสาร 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 

142,500 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรตีบ้าน
นายวิชยั  ใจอินต๊ะ ถึงที่เก็บพัสดุ หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟ๎ลติคคอนกรีต 
 

270,000 ถนนลาดยางแอสฟ๎ลติค
คอนกรีต 

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรตี
บ้านนายทรงศักดิ ์เมืองมาน้อยถึง บ้านนาง
พาพันธ ์กันเสย ์หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟ๎ลติคคอนกรีต  
 

130,000 ถนนลาดยางแอสฟ๎ลติค
คอนกรีต 

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรตี
บ้านนายสมชาย สุระผัดถึงบ้านนางสมเปิง 
เหมืองจา หมู่ที ่3 บา้นรัตนป๎ญญา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟ๎ลติคคอนกรีต 

303,000 ถนนลาดยางแอสฟ๎ลติค
คอนกรีต 

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

กองช่าง 
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21 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดและวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางแสงเดือน  
พิมสารถึงคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้าน
ท่าล้อ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบด
อัดและวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

141,000 ถนนลูกรังพร้อมบดอัด
และวางท่อ 

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดและวางท่อคสล.บ้านนายสนุทร 
ชมภูมิ่งถึงท้ายซอย 5 หมู่ที ่4 บา้นพิมสาร 

เพื่อระบายน้ าท่วมขังและ
เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิดและวางท่อคสล.บ้าน
นายสุนทร ชมภูมิ่งถึงท้าย
ซอย 5 หมู่ที่ 4 

219,000 รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

สามารถระบายน้ าทว่มขังได้
การคมนาคมมีความสะดวก
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

23 เจาะบ่อบาดาล ประปา หมู่ที่ 1 บ้านปง
เจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภคอยา่งทั่วถึง 

เจาะบ่อบาดาล ประปา 205,000 บ่อบาดาล ประปา ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

24 เจาะบ่อบาดาล ประปา หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภคอยา่งทั่วถึง 

เจาะบ่อบาดาล ประปา 205,000 บ่อบาดาล ประปา ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

25 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทางแอง
ฟ๎ลท์ติคคอนกรีตทางเข้าฌาปนสถานต าบล
แม่ค ามี 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต 300,000 ปรับปรุงถนนคอนกรีต ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

กองช่าง 

26 ปรับปรุงรางระบายน้ าโดยเปลี่ยนเป็นฝา
เหล็กพร้อมขุดลอกจากบ้านนายสมบัต ิกิติ 
ถึงบ้านนายบันเทิง จิตช ูหมู่ที่ 4 บ้านพมิสาร 

เพื่อระบายน้ าท่วมขังและ
เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงรางระบายน้ า 205,000 ปรับปรุงรางระบายน้ า สามารถระบายน้ าทว่มขังได้
การคมนาคมมีความสะดวก
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

27 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายกฤตนนั อุด
ขันจริง ถึงบ้านนางสาวแสงเดือน ยะอิตะ หมู่
ที่ 1 บ้านปงเจริญ 

เพื่อระบายน้ าท่วมขังและ
เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 143,000 วางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

สามารถระบายน้ าทว่มขังได้
การคมนาคมมีความสะดวก
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

28 จัดซื้อถังกรองน้ ารวมอุปกรณ์ประกอบพร้อม
ติดต้ังประปา หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภคอยา่งทั่วถึง 
 

จัดซื้อถังกรองน้ ารวม
อุปกรณ์ประกอบพร้อม

ติดต้ังประปา 

141,500 ถังกรองน้ าระบบประปา ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

29 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันโรคพิษสุนัขบา้ สุนัขในพื้นที่รับผิดชอบใน
ต าบลแม่ค าม ี

6,000 สามารถควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าได้เพิ่มขึ้น 

สามารถปูองกันโรคพิษสุนขับ้า
ได้ 

ส านักงานปลัด 

30 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ

อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บ้าน 80,000 การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการฯ 

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุขตามแนวทาง

ส านักงานปลัด 
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พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่ 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

31 ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
 
 

เพื่อปูองกันและควบคุมโรคที่มี
การติดต่อแพร่เชื้อ และโรคที่
ไม่ติดต่อในต าบล 

การปูองกันและควบคุมโรค
ที่ติดต่อและไม่ติดต่อใน
ต าบลแม่ค าม ี

23,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยห่างไกลจาก

โรคภัยเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่
ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ 

ส านักงานปลัด 

32 พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

เพื่อสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขมูลฐานหมู่บา้นใน
พื้นที่ต าบลแม่ค าม ี

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ประจ า
หมู่บ้าน 

30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

33 สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 
อบต.แม่ค าม ี

เพื่อให้ประชาชนรับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่าง
เสมอภาค 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในต าบลแม่ค าม ี

40,000 ร้อยละของความพึงพอใจ ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

ส านักงานปลัด 

34 จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้
 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การให้บริการประชาชน 

จ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในการ
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

84,000 งานจัดเก็บมีประสิทธภิาพ
เพิ่มขึ้น 

การจัดเก็บรายได้ของอบต.มี
ความรวดเร็วมีประสิทธภิาพ 

กองคลัง 

35 จ้างบุคคลธรรมดาเป็นคนงานทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
อบต.มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

จ้างบุคคลเป็นคนงานทั่วไป 84,000 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การปฏิบัติงานของอบต. 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ส านักงานปลัด 

36 จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดที่ท าการ อบต.
แม่ค ามี 

เพื่อให้อาคารสถานที่มีความ
สะอาดเรียบร้อย 

จ้างบุคคลท าความสะอาด 84,000 อาคารสถานที่มีความ
สะอาดเพิ่มขึ้น 

อาคารสถานที่มีความสะอาด
เรียบร้อย 

ส านักงานปลัด 

37 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภยัที่ท า
การอบต.แม่ค าม ี 

เพื่อเป็นการรกัษาความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของ

ทางราชการ 

จ้างเมาบุคคลรักษาความ
ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

62,526 ทรัพย์สินของทางราชการ
มีความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

การรักษาความปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

38 จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น เพื่อให้การด าเนินงานทอ้งถิน่มี
ประสิทธภิาพ 

กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

- การด าเนินงาน การด าเนนิงานท้องถิ่นมี
ประสิทธภิาพสนองตอบป๎ญหา
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 

39 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานอบต.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครุภัณฑ์ของอบต. 62,554.31 ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม การด าเนินงานอบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ส านักงานปลัด 

40 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อให้การประปฏิบัติงาน
ของอบต.แม่ค าม ีเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ค่าเช่าถ่ายเอกสาร จ านวน 
1 เครื่อง 

28,000 มีเครื่องถ่ายเอกสาร
ส าหรับการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานของอบต.มี
ความสะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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41 จ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของ อบต.แม่ค าม ีเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ 

การจ้างเหมาบรกิาร  เช่น
ค่าจ้างเหมาสูบน้ า  ค่าจ้าง
แบกหา้มสัมภาระ 
ค่าบริการก าจัดปลวก เป็น
ต้น 

16,505 ร้อยละของการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัติงานของอบต.มี
ความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

42 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให้การจัดท าข้อมูลภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สินของ 
อบต. มีความถกูต้องเป็น 
ป๎จจุบันมากขึ้น 
 

การจัดท าและปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น 
ค่าจ้างบุคคล ค่าวัสด ุ
ค่าคัดลอกส าเนาโฉนด
ที่ดิน ค่าจัดซื้อแบบพิมพ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

- ร้อยละของการ
ด าเนินงาน 

การจัดท าขอ้มูลภาษ ี
และทะเบียนทรัพย์สินของ 
อบต. มีความถกูต้องเป็น 
ป๎จจุบันมากขึ้น 

กองคลัง 

43 จ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอกเพือ่ประเมิน
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของอบต.แม่ค ามี 

เพื่อให้การบริหารงาน อบต. 
มีประสิทธิภาพขึ้น 

การปฏิบัติงานอบต. การ
ประเมินพนักงานส่วน

ต าบล พนักงานจ้างและ
ลูกจ้างอบต. 

16,000 ร้อยละของการ
ด าเนินงาน 

การบริหารงาน อบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงานปลัด  

44 จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตอบต.แม่ค ามี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
จัดเก็บภาษีของ อบต.แม่ค า
มีเพื่อพบปะประชาชนใน
พื้นที่พร้อมทั้งให้ความรู้
แนะน าเร่ืองภาษีตา่งๆ 

หมู่ที่ 1,2,3,4 - 
 

ผู้ช าระภาษ ี การจัดเก็บภาษ ีอบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองคลัง 

45 ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิาน
ท้องถิ่น 

เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิก
สภาท้องถิ่น,พนักงานส่วน

ต าบล,พนักงานจา้ง 

200,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การปฏิบัติงาน อบต. มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

46 อบรมให้ความรู้ด้านระบยีบกฎหมายท้องถิ่น
แก่ผู้บริหารสมาชกิสภาอบต.แม่ค าม ี
 
 

เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกสภา
อบต.แม่ค ามีได้รับความรู้
ด้านระบียบกฎหมาย
ท้องถิ่น 

ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.
แม่ค ามี 

4,460 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
ด้านระบียบกฎหมายทอ้งถิ่น 

ส านักงานปลัด 

47 จัดซื้อตู้กระจกบานเล่ือน เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
อบต.แม่ค ามี มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 

จัดซื้อตู้กระจกบานเล่ือน 2,200 เก้าอี้ท างานขาพลาสตกิ 
จ านวน 1 ตัว 

การปฏิบัติงานของอบต.แม่ค ามี 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ส านักงานปลัด 
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48 จัดซื้อเครื่องขยายเสียง (เพาเวอร์แอมป์) เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
อบต.แม่ค ามี มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
(เพาเวอร์แอมป์) 

4,800.00 
 

 

เครื่องขยายเสียง 
(เพาเวอร์แอมป์) 

การปฏิบัติงานของอบต.แม่ค า
มี มีประสิทธภิาพประสิทธิผล 

ส านักงานปลัด 

49 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
อบต.แม่ค ามี มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล 18,000.00 

 

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล 

การปฏิบัติงานของอบต.แม่ค า
มี มีประสิทธภิาพประสิทธิผล 

ส านักงานปลัด 

50 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
อบต.แม่ค ามี มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ 

4,300.00 

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ การปฏิบัติงานของอบต.แม่ค า
มี มีประสิทธภิาพประสิทธิผล 

ส านักงานปลัด 

51 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
อบต.แม่ค ามี มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

22,000.00 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การปฏิบัติงานของอบต.แม่ค า
มี มีประสิทธภิาพประสิทธิผล 

ส านักงานปลัด 

52 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนกังาน
ส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏบิัติงานให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ส าหรับพนักงานสว่น
ต าบลเป็นกรณีพิเศษ 

419,990.00 
 
 

ความพึงพอใจ พนักงานมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

53 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
อบต.ให้มีประสิทธิภาพ 

ครุภัณฑ์ของอบต. 62,554.31 ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม การด าเนินงานอบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

54 จ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของ อบต.แม่ค าม ีเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ 

การจ้างเหมาบรกิาร  เช่น
ค่าจ้างเหมาสูบน้ า  ค่าจ้าง
แบกหา้มสัมภาระค่า 
บริการก าจัดปลวกเป็นต้น 

16,505 ร้อยละของการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัติงานของอบต.มี
ความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

55 จัดซื้อรถจักรยานยนต ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
อบต.มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

จักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน 40,800 
 
 

รถจักรยานยนต ์ การปฏิบัติงานของอบต.แม่ค ามี 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

กองช่าง 

56 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
อบต.แม่ค ามี มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

เครื่องคอมพวิเตอร ์
จ านวน 1 เครื่อง 

14,200 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

การปฏิบัติงานของอบต.แม่ค ามี 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ส านักงานปลัด 

57 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนกังานส่วน
ต าบลเป็นกรณีพิเศษ 

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

จ่ายเป็นเงนิประโยชน์ตอบ
แทนอืน่ส าหรับพนกังาน
ส่วนต าบลเปน็กรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้าง 

77,000 ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น พนักงานมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 
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58 อาหารกลางวัน  เพื่อให้เดก็นกัเรียนได้ทาน
อาหารกลางวันอย่างทั่วถึง 

นักเรียนรร.บ้านแม่ค ามี 
(รัตนป๎ญญา) 

160,640 เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันกิน 

เด็กนักเรียนได้ทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 
 

59 อาหารเสริม(นม) เพื่อให้เดก็นกัเรียนได้มอีาหาร
เสริม(นม)ทานอย่างทั่วถึง 

นักเรียนรร.บ้านแม่ค ามี
เด็กเล็กศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 

114,175.46 เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม
(นม)ทาน 

เด็กนักเรียนได้มอีาหารเสรมิ(นม)
ทานอยา่งทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

60 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี
อาหารกลางวันพร้อมอาหาร
ว่างทาน 

เด็กเล็กศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 129,120 เด็กเล็กมีอาหารกลางวัน
และอาหารว่างรับประทาน 

 

เด็กเล็กมีอาหารกลางวันและ
อาหารว่างรับประทาน 

ส านักงานปลัด 

61 จ้างพี่เล้ียงเด็ก เพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลอื
ดูแลเด็ก 

จ้างพี่เล้ียงช่วยดูแลเด็ก 78,900 ร้อยละของการด าเนนิงาน การปฏิบัติงานของศพด. อบต.
แม่ค ามีมีประสิทธภิาพ 

ส านักงานปลัด 

62 ทัศนศึกษานอกสถานที ่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้
เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรูชุ้มชน
และสถานที่ส าคัญทางราชการ 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6,000 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของเดก็เล็ก 

เด็กเล็กได้เรียนรู้และรับ
ประสบการณ์จากท้องถิ่น
ชุมชน สถานที ่

ส านักงานปลัด 

63 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2562 กิจกรรมวันเด็ก จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- การด าเนินงาน กิจกรรมวันเด็กบรรลุผลส าเร็จ ส านักงานปลัด 

64 จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณแม่และ
บทบาทของแม่ที่ดีต่อ
ครอบครัวสังคมและ
ประเทศชาติ 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กได้แสดงออกถึงความ
รัก ความกตัญํูกตเวทีต่อแม่

ผู้มีพระคุณ 

ส านักงานปลัด 

65 ประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อให้เด็กเล็ก ครู 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ศพด.มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 

เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี 

ส านักงานปลัด 

66 สร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด เพื่อให้ศพด.มีอาคารสถานที่
สะอาดปลอดภัย สร้างสุข
นิสัยรักษ์สะอาดให้แก่เด็ก 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ร้อยละของความพึงพอใจ ศพด.มีอาคารที่สะอาด
ปลอดภัย เด็กมีสุขภาพที่ดี

และมีนิสัยรักษ์สะอาด 

ส านักงานปลัด 

67 เยี่ยมบ้านนกัเรียน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างครูกับ
ผู้ปกครอง 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง 

ครูและผู้ปกครองมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ร่วมแก้ไขป๎ญหาของศพด. 

ส านักงานปลัด 

68 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยต าบลแม่ค ามี เพื่อให้การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูลมี
ประสิทธิภาพ 
 

เป็นค่าใช้จ่ายทิ้งขยะมูลฝอย
ของอบต.แม่ค าม ี

66,000 การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ส านักงานปลัด 
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69 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ เพื่อให้การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูลมี
ประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ขับรถขยะ จ านวน 1 คน 

37,100 คนขับรถขยะเพิ่มขึ้น 1 
คน 

การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ส านักงานปลัด 

70 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัตหิน้าที่ท้ายรถ
ขยะเพื่อเกบ็ขยะ 

เพื่อให้การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูลมี
ประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติหน้าที่ทา้ยรถขยะ

เพื่อเก็บขยะ จ านวน 2 คน 

53,000 คนปฏิบัติหน้าที่ทา้ยรถ
ขยะเพิ่มขึ้น 2 คน 

การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ส านักงานปลัด 

71 อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
 

9,860 จ านวนครั้ง มีการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช
ตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

ส านักงานปลัด 

72 บริหารจัดการขยะมูลฝอยต าบลแม่ค าม ีอ.
หนองม่วงไข่ จ.แพร ่
 

เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ
สร้างจิตส านึกในการคัดแยก

ขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดใน
ชุมชน 

ประชาชนต าบลแม่ค าม ี 26,032 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 

ส านักงานปลัด 

73 ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธบีรมราชาภิเษก 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก 
 

 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก 

83,900 จ านวนครั้ง มีถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพธิี
บรมราชาภิเษกภายในต าบล
แม่ค ามี 

ส านักงานปลัด 

   รวม 4,983,007.89  
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    3.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนองค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)     
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายทีด่ าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัด
แพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

เพื่อ ให้มีสถานที่กลางในการ
รวบรวมกฎหมาย  ระ เบี ยบ
หนังสือสั่งการและข้อมูลอื่นที่
เ กี่ ย วข้ อ งกั บกา รช่ วย เหลื อ
ประชาชนทั้งในด้านสาธารณภัย 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โรคติดต่อหรือโรคระบาดใน
ท้องถิ่น 

อุดหนุน 
เทศบาลหนองม่วงไข่ 

18,000 การ
ปฏิบัติงาน
ของศูนย์

ปฏิบัติการ
ร่วม 

มีสถานที่ในการรวบรวม
ระเบียบหนังสือสังการและ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือประชาชนทั้งใน

ด้านสาธารณภยัการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

โรคติดต่อหรือโรคระบาดใน
ท้องถิ่น 

อบต.แม่ค าม ี เทศบาล 
หนองม่วงไข่ 

รวม 18,000  
     
    3.1.6 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด (แบบ ผ.05) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

- - - - - - - - 

รวม -  
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
------------------------------- 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  ตามบันทึกการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม 
2562 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ค ามี  

20 19 95 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 13 65 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 52 86.67 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9 90 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 9 90 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9 90 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4 80 
 3.5 กลยุทธ์   5 4 80 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4 80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4 80 
 3.8 แผนงาน  5 4 80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 5 100 

รวมคะแนน  100 84 84 
 
  1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  
ได้คะแนนสูงสุด  19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  95  ของคะแนน  ในประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ  คิดเป็นร้อยละ  65 คะแนน  ประเด็นยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 86.67  ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 
  2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ได้คะแนนต่ าสุด 13 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 65 ของคะแนนในประเด็น 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20 19 95 ค่อนข้างครบถ้วน 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภู มิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 ครบถ้วน 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100 ครบถ้วน 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100 ครบถ้วน 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 ครบถ้วน 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 100 ครบถ้วน 

1.6 ข้อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

2 2 100 ค่อนข้างครบถ้วน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า  ปุ า ไ ม้  ภู เ ข า  คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 ครบถ้วน 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 50 ค่อนข้างครบถ้วน 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ป๎ญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ป๎ญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 

3 3 100 ครบถ้วน 

รวม 20 19 95  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
  ในประเด็นของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริการส่วนต าบลแม่ค ามี มีข้อมูล
ค่อนข้างครบถ้วนครอบคลุม 
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  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 13 65 ค่อนข้างครบถ้วน 
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเ ช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

5 3 60 ค่อนข้างครบถ้วน 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 1 33.33 พอใช้ 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ป๎ญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

3 2 66.66 ค่อนข้างครบถ้วน 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

3 3 66.66 ค่อนข้างครบถ้วน 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา 

3 2 66.66 ค่อนข้างครบถ้วน 

2.6 ผลการวิ เคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในป๎จจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

3 2 66.66 ค่อนข้างครบถ้วน 

รวม 20 13 65  

 
  ในประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ยังมีประเด็นที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนคือ ประเด็น
ของการวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60 52 86.67 ค่อนข้างครบถ้วน 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นป๎ญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
4.0 

10 9 90 ค่อนข้างครบถ้วน 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 9 90 ค่อนข้างครบถ้วน 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 9 90 ค่อนข้างครบถ้วน 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 

 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา หน้า 88 
 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
ก า รจั ดท า โ คร งการพัฒนาท้ อ งถิ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 

3.9 ความเ ช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 5 100 ครบถ้วน 

รวม 60 52 86.67  

   
  ในประเด็นยุทธศาสตร์ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนสมบรูณ์ 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  ตามบันทึกการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2562  
เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 90 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 9 90 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 9 90 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 90 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 48 80 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 80 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 80 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี ความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 80 
 5.8 โครงการแก้ไขป๎ญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 80 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน  100 84 84 

 
  1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ ประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปไีปปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ ประเด็นแผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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  2) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนา ได้คะแนนต่ าสุด 48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 293 โครงการ ได้คะแนน4
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจ านวนโครงการ ได้คะแนน  4 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพ่ิม การโอนตั้งจ่าย
ใหม่ จ านวน 293 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 293 โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 

  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  (ใช้การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trendป๎จจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90 ค่อนข้างครบถ้วน 

รวม 10 9 90  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมมาประกอบการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก เพ่ือจะทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมีขีด
ความสามารถในการพัฒนาเพียงใด รวมถึงอนาคตมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดต่างๆหรือไม่เพียงใด เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดเปูาหมาย และเลือกยุทธศาสตร์ในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เป็น
จริง 
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  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

10 9 90 ค่อนข้างครบถ้วน 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

   ค่อนข้างครบถ้วน 

รวม 10 9 90  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 293 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 74 โครงการ  คิดเป็นอัตราความส าเร็จร้อยละ 25.25  
 

  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 

10 9 90  
 
ค่อนข้างครบถ้วน 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

   ค่อนข้างครบถ้วน 

รวม 10 9 90  
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี มีการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
   
  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน 

10 9 90  
ค่อนข้างครบถ้วน 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ  ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขป๎ญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : 
LSEP) 

   ค่อนข้างครบถ้วน 

รวม 10 9 90  

   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 48 80  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปู าหมายต้อง ชัด เจน  สามารถระบุจ านวนเท่า ไร  
กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิ จั ยและพัฒนา  แล้ วต่ อยอดความ ได้ เ ปรี ยบ เ ชิ ง
เปรียบเทียบ เ ช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยี ชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่ ง ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ งออกจากกันไ ด้ 
นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นป๎จจุบัน 

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 

5.8 โครงการแก้ไขป๎ญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
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คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ

งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีก ารก าหนดดัชนี ชี ้วัดผล งาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 

รวม 65 48 80  
   

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กต้อง โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขป๎ญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ค่อนข้างถูกต้องชัดเจน 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
  3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย ต าบลแม่ค าม ี 44 44 

- หญิง ต าบลแม่ค าม ี 56 56 
2 อายุ    
 - 15-25 ปี ต าบลแม่ค าม ี 6 6 

- 26-30 ปี ต าบลแม่ค าม ี 7 7 
- 31-40 ปี ต าบลแม่ค าม ี 5 5 
- 41-50 ปี ต าบลแม่ค าม ี 28 28 
- 51-60 ปี ต าบลแม่ค าม ี 30 30 
- 61-70 ปี ต าบลแม่ค าม ี 22 22 
- 71 ปีขึ้นไป ต าบลแม่ค าม ี 2 2 

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ป ี ต าบลแม่ค าม ี 0 0 

- 5-10 ปี ต าบลแม่ค าม ี 0 0 
- 11-20 ปี ต าบลแม่ค าม ี 3 3 
- 21-30 ปี ต าบลแม่ค าม ี 10 10 
- มากกว่า 30 ป ี ต าบลแม่ค าม ี 87 87 

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนตน้ (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
ต าบลแม่ค าม ี 24 

 
24 

 
- ประถมศึกษาตอนปลาย ต าบลแม่ค าม ี 6 6 
- มัธยมศึกษาตอนต้น ต าบลแม่ค าม ี 8 8 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ต าบลแม่ค าม ี 33 33 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต าบลแม่ค าม ี 14 14 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต าบลแม่ค าม ี 9 9 
- ปริญญาตร ี
 

ต าบลแม่ค าม ี
 
 

6 6 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน) 

ร้อยละ 

 - ปริญญาโท ต าบลแม่ค าม ี 0 0 
 - ปริญญาเอก ต าบลแม่ค าม ี 0 0 
 - อื่น ๆ ต าบลแม่ค าม ี 0 0 
5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บา้น/ชุมชน    
 - ประชาชน ต าบลแม่ค าม ี 24 24 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น ต าบลแม่ค าม ี 6 6 
- ก านัน  ผู้ ใหญ่บ้ านผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่บ้ าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

ต าบลแม่ค าม ี
8 8 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ต าบลแม่ค าม ี 33 33 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน ต าบลแม่ค าม ี 14 14 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

ต าบลแม่ค าม ี
9 9 

- สมาชิกอาสาปูองกันภัยฝาุยพลเรือน           
(อปพร.)  

ต าบลแม่ค าม ี
6 6 

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ต าบลแม่ค าม ี 24 24 
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

ต าบลแม่ค าม ี
6 6 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ ์ ต าบลแม่ค าม ี 8 8 
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

ต าบลแม่ค าม ี

33 33 
- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ ต าบลแม่ค าม ี 14 14 
- อื่น ๆ ต าบลแม่ค าม ี 9 9 

 รวม 100 100 
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เพศ       จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 
   

44 44.00 

หญิง 
   

56 56.00 

รวมทั้งหมด       100 100.00 
 
 

อายุ   จ านวน(คน) ร้อยละ 

อายุ  15 - 25  ปี 
 

6 6.00 

อายุ  26 - 30  ปี 
 

7 7.00 

อายุ  31 - 40  ปี 
 

5 5.00 

อายุ  41 - 50  ปี 
 

28 28.00 

อายุ  51 - 60  ปี 
 

30 30.00 

อายุ  61 - 70  ปี 
 

22 22.00 

อายุ  71  ปีขึ้นไป 
 

2 2.00 

รวมทั้งหมด   100 100.00 
 
 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน   จ านวน(คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 5 ปี 
   

0 0.00 

5 - 10 ป ี
   

0 0.00 

11 - 20 ป ี
   

3 3.00 

21 - 30 ป ี
   

10 10.00 

มากกว่า 30 ปี 
   

87 87.00 

รวมทั้งหมด       100 100.00 
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ระดับการศึกษา       จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษาตอนต้น 
   

24 24.00 

ประถมศึกษาตอนปลาย 
  

6 6.00 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
  

8 8.00 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

33 33.00 

ปวช. 
    

14 14.00 

ปวส. 
    

9 9.00 

ปริญญาตรี 
   

6 6.00 

ปริญญาโท 
   

0 0.00 

ปริญญาเอก 
   

0 0.00 

อ่ืนๆ 
    

0 0.00 

รวมทั้งหมด       100 100.00 
 
 

ต าแหน่ง/สถานภาพ  จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประชาชน 41 41.00 

ส.อบต. 4 4.00 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 6 6.00 

ประธานชุมชน กรรมการชุมชน 2 2.00 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 1 1.00 

อสม. 9 9.00 

อปพร. 3 3.00 

กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 5 5.00 
กลุ่มอาชีพ ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทน
อาชีพ 3 3.00 

ผู้ทรงคณุวุฒิ ปราชญ์ 3 3.00 

กลุ่มหรืออาสาสมัครฯ 2 2.00 

ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ 21 21.00 

อ่ืน ๆ 
 

 0 0.00 

รวมทั้งหมด             100 100.00 
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(1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

ความพึงพอใจ       จ านวน(คน) ร้อยละ 

พอใจมาก 
   

36 36.00 

พอใจ 
    

64 64.00 

ไม่พอใจ 
    

0 0.00 

รวมทั้งหมด       100 100.00 
 

(2) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

ความพึงพอใจ       จ านวน(คน) ร้อยละ 

พอใจมาก 
   

34 34.00 

พอใจ 
   

66 66.00 

ไม่พอใจ 
   

0 0.00 

รวมทั้งหมด       100 100.00 
 

(3)  เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

ความพึงพอใจ       จ านวน(คน) ร้อยละ 

พอใจมาก 
   

36 36.00 

พอใจ 
   

64 64.00 

ไม่พอใจ 
   

0 0.00 

รวมทั้งหมด       100 100.00 
 

(4)  รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

ความพึงพอใจ       จ านวน(คน) ร้อยละ 

พอใจมาก 
   

22 22.00 

พอใจ 
   

78 78.00 

ไม่พอใจ 
   

0 0.00 

รวมทั้งหมด       100 100.00 
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(5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ความพึงพอใจ       จ านวน(คน) ร้อยละ 

พอใจมาก 
   

24 24.00 

พอใจ 
   

76 76.00 

ไม่พอใจ 
   

0 0.00 

รวมทั้งหมด       100 100.00 
 

(6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ความพึงพอใจ       จ านวน(คน) ร้อยละ 

พอใจมาก 
   

27 27.00 

พอใจ 
   

72 72.00 

ไม่พอใจ 
   

1 1.00 

รวมทั้งหมด       100 100.00 
 

(7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

ความพึงพอใจ       จ านวน(คน) ร้อยละ 

พอใจมาก 
   

26 26.00 

พอใจ 
   

74 74.00 

ไม่พอใจ 
   

0 0.00 

รวมทั้งหมด       100 100.00 
 

(8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ความพึงพอใจ       จ านวน(คน) ร้อยละ 

พอใจมาก 
   

23 23.00 

พอใจ 
   

77 77.00 

ไม่พอใจ 
   

0 0.00 

รวมทั้งหมด       100 100.00 
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(9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ความพึงพอใจ       จ านวน(คน) ร้อยละ 

พอใจมาก 
   

0 0.00 

พอใจ 
   

100 100.00 

ไม่พอใจ 
   

0 0.00 

รวมทั้งหมด       100 100.00 
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          3.2  แผนงานที่ด าเนินการ 
  3.2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 อบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุม่สตรี
ต าบลแมค่ าม ี

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีต าบล
แม่ค าม ี

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่กลุ่มสตรีต าบลแม่ค าม ี

20,000 19,970 100 100 

2 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผูสู้งอายุต าบลแม่ค าม ี ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุต าบล
แม่ค าม ี

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุต าบลแม่ค าม ี

15,000 15,000 100 100 

3 พัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสต าบลแม่ค าม ี

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่คนพิการและผูด้้อยโอกาส
ต าบลแมค่ าม ี

20,000 13,234 100 100 

4 ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพตดิ ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและแกไ้ข
ป๎ญหายาเสพตดิ 

ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและแกไ้ข
ป๎ญหายาเสพตดิ 

50,000 ไม่ใช้
งบประมาณ 

100 100 

5 ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ ผู้พิการและ
ระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับงาน
สวัสดิการ ผู้พิการและระเบียบการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ ผู้พิการ
และระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ความพิการ 

1,000 ไม่ใช้
งบประมาณ 

100 100 

6 ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ ผูสู้งอายุและ
ระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับงาน
สวัสดิการ ผูสู้งอายุและระเบียบ
การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ

ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ ผูสู้งอายุ
และระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

2,000 ไม่ใช้
งบประมาณ 

100 100 

 รวม 100 100 
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  3.2.2 แผนงานการเกษตร 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 ฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์ในนาข้าว 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกฝึกอบรมส่งเสรมิ
การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์ในนา
ข้าว 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกฝึกอบรมส่งเสรมิ
การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์ในนาข้าว 

30,000 18,280 100 100 

2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาก
จากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

10,000 8,210 100 100 

 รวม 100 100 
 

  3.2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

1 สนับสนุนการเข้าร่วมเข่งขันกีฬา สนับสนุนการจัดส่งทีมนักกีฬา
เยาวชน/ประชาชนต าบลแม่ค ามี 
นักกีฬานักเรียนและผูค้วบคุมทีม
เข้าร่มแข่งขันกีฬา 

สนับสนุนการจัดส่งทีมนักกีฬาเยาวชน/
ประชาชนต าบลแม่ค ามี นักกีฬานักเรียน
และผู้ควบคุมทีมเข้าร่มแข่งขันกีฬา 

50,000 - 100 100 

2 ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจติส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจติ
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจติ
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

30,000 22,682 100 100 

3 งานประเพณลีอยกระทง กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
ต าบลแมค่ าม ี

กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
ต าบลแมค่ าม ี

20,000 - 100 100 

 รวม 100 100 
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    3.2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

1 การด าเนินงานของศูนย์อปพร.อบต.แม่ค าม ี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
ศูนย์อปพร.อบต.แมค่ าม ี

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์
อปพร.อบต.แม่ค าม ี

100,000 45,460 100 100 

2 ปูองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ ได้แก่ วันหยุดสงกรานต์ 
วันหยดสิ้นป ี

ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

ส าคัญ ได้แก่ วันหยุดสงกรานต์ วัน
หยดสิ้นป ี

20,000 - 100 100 

3 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

500,000 2,194 100 100 

 รวม 100 100 
 
  3.2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า-ออก ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านปงเจรญิ 

ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า-ออก 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  

ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า-ออก ศูนย์
การเรยีนรู้ชุมชน  

184,000 181,005.8
9 

100 100 

2 ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 1 บ้านปงเจริญ ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์  ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์  39,500 39,000 100 100 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา หน้า 106 
 

3 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ห้องด้านล่าง
และปูอมยามรักษาการ 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ห้อง
ด้านล่างและปูอมยามรักษาการ 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ห้อง
ด้านล่างและปูอมยามรักษาการ 

28,800 28,800 100 100 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นายสมบตัิ สองกิติถึงบ้านนางล้อม ยานะ
เดช หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  145,500 142,500 100 100 

5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีต
บ้านนายวิชัย  ใจอินต๊ะ ถึงที่เก็บพัสดุ หมู่ที่ 
4 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติค
คอนกรีต  

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติค
คอนกรีต  

281,000 270,000 100 100 

6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีต
บ้านนายทรงศักดิ์ เมืองมาน้อยถึงบ้านนาง
พาพันธ์ กันเสย์ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติค
คอนกรีต  

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติค
คอนกรีต  

134,000 130,000 100 100 

7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีต
บ้านนายสมชาย สุระผดัถึงบ้านนางสมเปิง 
เหมืองจา หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปญ๎ญา 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติค
คอนกรีต  

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติค
คอนกรีต  

308,000 303,000 100 100 

8 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดและวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางแสงเดือน 
พิมสารถึงคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 2  
บ้านท่าล้อ 

ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด
และวางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
 

ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดและ
วางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
 

143,000 141,000 100 100 

9 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
พร้อมฝาปดิและวางท่อคสล.บ้านนาย
สุนทร ชมภูมิ่งถึงท้ายซอย 5 หมู่ที ่4 
บ้านพิมสาร 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมฝาปิดและวาง
ท่อคสล.  

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพร้อมฝาปดิและวางท่อคสล.  

223,000 219,000 100 100 

10 เจาะบ่อบาดาล ประปา หมู่ที่ 1 บ้านปง
เจริญ 

เจาะบ่อบาดาล ประปา หมู่ที่ 1 เจาะบ่อบาดาล ประปา หมู่ที่ 1 208,000 205,000 100 100 
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11 เจาะบ่อบาดาล ประปา หมู่ที่ 2 บ้านท่า
ล้อ 

เจาะบ่อบาดาล ประปา หมู่ที ่2 เจาะบ่อบาดาล ประปา หมู่ที่ 2 208,000 205,000 100 100 

12 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทางแอง
ฟ๎ลท์ติคคอนกรตีทางเข้าฌาปนสถาน
ต าบลแมค่ าม ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิว
ทางแองฟ๎ลท์ติคคอนกรีต 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทาง
แองฟ๎ลท์ติคคอนกรีต 

317,000 300,000 100 100 

13 ปรับปรุงรางระบายน้ าโดยเปลีย่นเป็นฝา
เหล็กพร้อมขดุลอกจากบา้นนายสมบัติ กิติ 
ถึงบ้านนายบันเทิง จิตชู หมู่ที่ 4 บ้านพิ
มสาร 

ปรับปรุงรางระบายน้ าโดย
เปลี่ยนเป็นฝาเหล็กพร้อมขุดลอก  

ปรับปรุงรางระบายน้ าโดยเปลีย่นเป็น
ฝาเหล็กพร้อมขุดลอก  

207,000 205,000 100 100 

14 วางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อมบอ่ัก
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายกฤตนัน 
อุดขันจริง ถึงบ้านนางสาวแสงเดือน ยะอิ
ตะ หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 

จัดซื้อถังกรองน้ ารวมอุปกรณ์
ประกอบพร้อมติดตั้งประปา  

จัดซื้อถังกรองน้ ารวมอุปกรณ์ประกอบ
พร้อมติดตั้งประปา  

144,000 143,000 100 100 

15 ถังกรองน้ าระบบประปา หมู่ท่ี 3 บ้านรัตน
ป๎ญญา 

จัดซ้ือถังกรองน้ าระบบประปา  จัดซ้ือถังกรองน้ าระบบประปา  148,000 141,500 100 100 

16 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครภุัณฑข์องอบต. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครภุัณฑ์
ของอบต. 

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครภุัณฑข์อง
อบต. 

150,000 29,260 100 100 

17 จ้างเหมาบริการ 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาท างานด้านโยธาหรือส ารวจ
ออกแบบ 

ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา
ท างานด้านโยธาหรือส ารวจออกแบบ 

100,000 54,700 100 100 

18 จัดซื้อรถจักรยานยนต ์ จัดซื้อรถจักรยานยนต ์ จัดซื้อรถจักรยานยนต ์ 40,800 40,800 100 100 
19 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพวิเตอร ์ 14,200 14,200 100 100 
20 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงาน

ส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 

77,000 77,000 100 100 
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21 จ้างเหมาก าจดัขยะมลูฝอยต าบลแม่ค าม ี ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาก าจัด
ขยะมูลฝอยของอบต.แม่ค าม ี

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาก าจัดขยะมูล
ฝอยของอบต.แม่ค าม ี

66,000 66,000 100 100 

22 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ 40,000 37,100 100 100 

23 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัตหินา้ที่รถ
ขยะเพื่อเก็บขยะ 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติ
หน้าท่ีรถขยะเพื่อเก็บขยะ 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัตหินา้ที่
รถขยะเพื่อเก็บขยะ 

60,000 53,000 100 100 

 รวม 100 100 
 
 
  3.2.5  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดั
บ 

โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนา
และจัดเก็บรายได ้

จ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนา
และจัดเก็บรายได ้

จ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

84,000 84,000 100 100 

2 จ้างบุคคลธรรมดาเป็นคนงานท่ัวไป จ้างบุคคลเป็นคนงานท่ัวไป จ้างบุคคลเป็นคนงานท่ัวไป 84,000 84,000 100 100 
3 จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดที่ท าการ 

อบต.แม่ค าม ี
จ้างบุคคลท าความสะอาดอบต.แม่
ค าม ี

จ้างบุคคลท าความสะอาดอบต.แมค่ าม ี 84,000 84,000 100 100 

4 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัยที่
ท าการอบต.แม่ค าม ี

จ้างบุคคลดูแลรักษาความ
ปลอดภัยอบต.แม่ค าม ี

จ้างบุคคลดูแลรักษาความปลอดภยั
อบต.แม่ค าม ี

72,000 62,554 100 100 

5 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

20,000 - 100 100 

6 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครภุัณฑข์องอบต. ครุภณัฑ์ของอบต.แม่ค าม ี ครุภณัฑ์ของอบต.แม่ค าม ี 100,000 62,554.31 100 100 
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7 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

อุดหนุนเทศบาลต าบล 
หนองม่วงไข่ 

อุดหนุนเทศบาลต าบล 
หนองม่วงไข ่

18,000 18,000 100 100 

8 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 28,800 28,800 100 100 

9 จ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ 102,000 16,505 100 100 

10 จัดท าและปรับปรุงข้อมลูแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

ค่าจัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ค่าจัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000 
 

- 100 100 

11 จ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอกเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
อบต.แม่ค าม ี

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอก
เพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอบต.แม่ค าม ี

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอก
เพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอบต.แม่ค าม ี

23,000 
 
 

16,000 100 100 

12 
 

จัดเก็บภาษเีคลื่อนที่ในเขตอบต.แม่ค าม ี ค่าจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขต
อบต.แม่ค าม ี

ค่าจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตอบต.แม่
ค าม ี

- - 100 100 

13 ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานท้องถิ่น 

ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานท้องถิ่น 

ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานท้องถิ่น 

200,000 
 

200,000 
 

100 100 

14 อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.แม่ค าม ี

อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.แมค่ าม ี

อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.
แม่ค าม ี

20,000 4,460 100 100 

15 จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีขาเหล็ก ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีขาเหล็ก 
 

7,600 5,800 100 100 

16 จัดซื้อเครื่องขยายเสยีง (เพาเวอรแ์อมป์) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานขาพลาสติก ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานขาพลาสติก 
 

5,000 4,800 100 100 

17 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอล ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับใช้ในห้อง
ประชุมโครงและขาเก้าอี้ ท าจาก
เหล็กกลม ท่ีนั่งและหลังพิงท าจาก
ไม้อัดบุฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับใช้ในห้องประชุม
โครงและขาเก้าอี้ ท าจากเหล็กกลม ท่ี
นั่งและหลังพิงท าจากไม้อัดบุฟองน้ า
หุ้มด้วยหนังเทียม 

20,590 
 

18,000 100 100 
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18 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
 

4,300 4,300 100 100 

19 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ ฝึกอบรมคณุธรรม จรยิธรรมแก่
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงาน 
อบต.แม่ค าม ี

ฝึกอบรมคณุธรรม จรยิธรรมแก่
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงาน 
อบต.แม่ค าม ี

22,000 22,000 100 100 

20 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 
 

429,990 419,990 100 100 

 รวม 100 100 
 
    
  3.2.7 แผนงานการศึกษา 

ล าดั
บ 

โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 อาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียน 
บ้านแม่ค ามี(รตันป๎ญญา) 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านแม่ค ามี(รตันป๎ญญา) 

200,000 160,400 100 100 

2 อาหารเสริม(นม) นักเรียนโรงเรียน 
บ้านแม่ค ามี(รตันป๎ญญา) เด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านแม่ค ามี(รตันป๎ญญา) เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

145,600 114,175.4
6 

100 100 

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 146,000 129,120 100 100 
4 จ้างพ่ีเลี้ยงเด็ก จ้างพ่ีเลี้ยงเด็กในการช่วยเหลือ

ดูแลเด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค าม ี
จ้างพ่ีเลี้ยงเด็กในการช่วยเหลือดูแล
เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค าม ี

78,900 78,900 100 100 

5 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 
2562 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 - 100 100 
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6 ทัศนศึกษานอกสถานท่ี เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6,000 6,000 100 100 
7 วันแม่แห่งชาติ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000 - 100 100 
8 ประเพณีถวายเทียนพรรษา เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000 - 100 100 
9 สร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6,000 - 100 100 

10 เยี่ยมบ้านนักเรียน เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000 - 100 100 

 รวม 100 100 
    3.2.8 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ ได้แก่ วันหยุดสงกรานต์ 
วันหยดสิ้นป ี

ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ ไดแ้ก่ 

วันหยุดสงกรานต์ วันหยดสิ้นป ี

20,000 6,000 100 100 

2 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

80,000 80,000 100 100 

3 ปูองกันและควบคุมโรคตดิต่อและไม่ตดิต่อ 
 

ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและไมต่ิดต่อ 

ค่าใช้จ่ายปูองกันและควบคุมโรคตดิต่อ
และไม่ตดิต่อ 

50,000 23,000 100 100 

4 พัฒนาสาธารณสุขมลูฐานประจ าหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานประจ าหมู่บ้าน 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานประจ าหมู่บ้าน 

30,000 30,000 100 100 

5 บริหารจดัการขยะมลูฝอยต าบลแม่ค ามี  
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร ่

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการขยะมลู
ฝอยต าบลแม่ค ามี  
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการขยะมลูฝอย
ต าบลแมค่ ามี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 

50,000 49,072 100 100 

 รวม 100 100 
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  3.2.9 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 สมทบกองทุนระบบหลักประกันสขุภาพ 
อบต.แม่ค าม ี
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพอบต.แม่
ค าม ี

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพอบต.แมค่ าม ี

40,000 36,000 100 100 

 รวม 100 100 
 
4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
  4.1 สรุปโครงการทั้งหมด   

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง

(บาท) 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 อบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีต าบลแม่ค ามี 20,000 19,970 100 100 
2 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุต าบลแม่ค ามี 15,000 15,000 100 100 
3 พัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 20,000 13,234 100 100 
4 ฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว 30,000 18,280   
5 ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 50,000 - 100 100 
6 ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ ผู้พิการและ 

ระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 
2,000 - 100 100 
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7 ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานสวัสดิการ ผู้สูงอายุและ
ระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

2,000 - 100 100 

8 สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 50,000 6,520 100 100 
9 งานประเพณีลอยกระทง 20,000 - 100 100 

10 ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตส าหรับผู้สูงอายุ 30,000 22,682 100 100 
11 การด าเนินงานของศูนย์ อปพร.อบต.แม่ค ามี 100,000 45,460 100 100 
12 ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 20,000 - 100 100 
13 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 500,000 2,194 100 100 
14 ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า-ออก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 184,000 181,005.89 100 100 
15 ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 39,500 39,000 100 100 
16 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ห้องด้านล่างและปูอมยามรักษาการ 28,800 28,800 100 100 
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมบัติ สองกิติ 

ถึงบ้านนางล้อม ยานะเดช หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร 145,500 142,500 
100 100 

18 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีตบ้านนายวชิัย  ใจอินต๊ะ ถึงที่เก็บพัสดุ หมู่ที่ 4 281,000 270,000 100 100 

19 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีตบ้านนายทรงศักดิ์ เมืองมาน้อย 
ถึงบ้านนางพาพนัธ์ กันเสย์ หมูท่ี่ 4 บ้านพิมสาร 

134,000 
 

130,000 
 

100 100 

20 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีตบ้านนายสมชาย สุระผัด 
ถึงบ้านนางสมเปิง เหมืองจา หมู่ที่ 3 บ้านรัตนป๎ญญา 

308,000 
 

303,000 
 

100 100 

21 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน 
นางแสงเดือน พิมสารถึงคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 143,000 141,000 

100 100 

22 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและวางท่อคสล. 
บ้านนายสุนทร ชมภูมิ่งถึงท้ายซอย 5 หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร 223,000 219,000 

100 100 

23 เจาะบ่อบาดาล ประปา หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 208,000 205,000 100 100 
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24 เจาะบ่อบาดาล ประปา หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 208,000 205,000 100 100 

25 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทางแองฟ๎ลท์ติคคอนกรีตทางเข้าฌาปนสถาน
ต าบลแม่ค ามี 

317,000 
 

300,000 
 

100 100 

26 ปรับปรุงรางระบายน้ าโดยเปลี่ยนเป็นฝาเหล็กพร้อมขุดลอก 
จากบ้านนายสมบัติ กิติ ถึงบ้านนายบันเทิง จิตชู หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร  

207,000 
 

205,000 
 

100 100 

27 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อักคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน 
นายกฤตนัน อุดขันจริง ถึงบ้านนางสาวแสงเดือน ยะอิตะ หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 

144,000 
 

143,000 
 

100 100 

28 ถังกรองน้ าระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านรัตนป๎ญญา 148,000 141,500 100 100 

29 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 20,000 6,000 100 100 
30 พระราชด าริด้านสาธารณสุข 80,000 80,000 100 100 
31 ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 50,000 23,000 100 100 
32 พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 30,000 30,000 100 100 
33 สมทบกองทุนระบบหลักประกนัสุขภาพ อบต.แม่ค ามี 40,000 36,000 100 100 
34 จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 84,000 84,000 100 100 
35 จ้างบุคคลธรรมดาเป็นคนงานทั่วไป 84,000 84,000 100 100 

36 จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดที่ท าการ อบต.แม่ค ามี 84,000 84,000 100 100 
37 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัยที่ท าการอบต.แม่ค ามี 72,000 62,554.31 100 100 

38 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000 - 100 100 

39 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. 100,000 33,074.80 100 100 

40 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

18,000 18,000 
 

100 100 

41 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 28,800 28,800 100 100 
42 จ้างเหมาบริการ 102,000 16,505 100 100 
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43 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 50,000 - 100 100 
44 จ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอกเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

อบต.แม่ค ามี 
23,000 16,000 100 100 

45 จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตอบต.แม่ค ามี - - 100 100 
46 ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น 200,000 200,000 100 100 
47 อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารสมาชกิสภาอบต.แม่ค ามี 20,000 4,460 100 100 
48 จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 7,000 5,800 100 100 
49 จัดซื้อเคร่ืองขยายเสียง (เพาเวอร์แอมป์) 5,000 4,800 100 100 
50 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดจิิตอล 20,590 18,000 100 100 

51 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4,300 4,300 100 100 
52 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000 22,000 100 100 
53 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ(สป. คลัง) 429,990 419,990 100 100 

54 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต.(ช่าง) 150,000 29,260 100 100 
55 จ้างเหมาบริการ(ช่าง) 100,000 54,700 100 100 

56 จัดซื้อรถจักรยานยนต์  40,800 40,800 100 100 

57 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 14,200 14,200 100 100 

58 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ (ช่าง) 77,000 77,000 100 100 

59 อาหารกลางวัน 200,000 160,640 100 100 
60 อาหารเสริม(นม) 145,600 114,175.46 100 100 
61 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา 146,000 129,120 100 100 
62 จ้างพี่เลี้ยงเด็ก 78,900 78,900 100 100 
63 ทัศนศึกษานอกสถานที่ 6,000 6,000 100 100 
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64 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2561 50,000 - 100 100 
65 ประเพณีถวายเทียนพรรษา 1,000 - 100 100 
66 จัดงานวันแม่แห่งชาติ 1,000 - 100 100 
67 สร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด 6,000 - 100 100 
68 เยี่ยมบ้านนักเรียน 1,000 - 100 100 
69 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยต าบลแม่ค ามี 66,000 66,000 100 100 

70 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ 40,000 37,100 100 100 
71 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ท้ายรถขยะเพ่ือเก็บขยะ 60,000 53,000 100 100 
72 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 10,000 9,860 100 100 
73 บริหารจัดการขยะมูลฝอยต าบลแม่ค ามี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 55,000 26,032 100 100 
74 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก        84,620        83,900 100 100 

รวม 6,255,980 4,983007.89   
 
5. ผลการด าเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ล าดับ โครงการ ก าหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธผิล 
1 อบรมและส่งเสริมอาชพีให้แก่กลุ่มสตรีต าบลแม่ค าม ี ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
2 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุต าบลแม่ค าม ี ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
3 พัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
4 ฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในนาขา้ว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
5 ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
6 ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน

สวัสดิการ ผู้พิการและระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพความ
พิการ 
 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
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7 ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
สวัสดิการ ผูสู้งอายุและระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอาย ุ

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

8 สนับสนนุการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
9 งานประเพณีลอยกระทง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

10 ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตส าหรับผูสู้งอายุ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
11 การด าเนินงานของศูนย์ อปพร.อบต.แม่ค ามี ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
12 ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
13 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
14 ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า-ออก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่

ที่ 1 บ้านปงเจริญ 
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

15 ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
16 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หอ้งด้านลา่งและปูอมยาม

รักษาการ 
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมบัติ สอง
กิติถึงบ้านนางล้อม ยานะเดช หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

18 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีตบ้านนายวชิัย  ใจ
อินต๊ะ ถึงที่เก็บพัสดุ หมู่ที่ 4 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

19 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีตบ้านนายทรงศักดิ์ 
เมอืงมาน้อยถึงบ้านนางพาพันธ ์กันเสย์ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

20 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลติคคอนกรีตบ้านนายสมชาย  
สุระผัดถึงบา้นนางสมเปิง เหมืองจา หมู่ที่ 3 บา้นรัตนป๎ญญา 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

21 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดและวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางแสงเดือน พิมสารถึงคันคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านทา่ล้อ 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
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22 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและ
วางท่อคสล.บ้านนายสนุทร ชมภูมิ่งถึงท้ายซอย 5 หมู่ที่ 4 
บ้านพิมสาร 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

23 เจาะบ่อบาดาล ประปา หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
24 เจาะบ่อบาดาล ประปา หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
25 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทางแองฟล๎ท์ติค

คอนกรีตทางเข้าฌาปนสถานต าบลแม่ค ามี 
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

26 ปรับปรุงรางระบายน้ าโดยเปลี่ยนเป็นฝาเหล็กพร้อมขุด
ลอกจากบ้านนายสมบัติ กิติ ถึงบ้านนายบนัเทิง จิตชู หมู่ที่ 
4 บ้านพิมสาร  

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

27 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อักคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายกฤตนนั อุดขันจริง ถึงบ้านนางสาวแสงเดือน 
ยะอิตะ หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

28 ถังกรองน้ าระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านรัตนป๎ญญา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
29 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบา้ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
30 พระราชด าริด้านสาธารณสุข ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
31 ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
32 พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
33 สมทบกองทุนระบบหลักประกนัสุขภาพ อบต.แม่ค ามี ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
34 จ้างเหมาบุคคลเปน็ผูช้่วยในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
35 จ้างบุคคลธรรมดาเป็นคนงานทัว่ไป ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
36 จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดที่ท าการ อบต.แม่ค ามี ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
37 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัยที่ท าการอบต.แม่

ค ามี 
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

38 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
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39 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
40 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

41 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
42 จ้างเหมาบริการ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
43 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

44 จ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอกเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของอบต.แม่ค าม ี

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

45 จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตอบต.แม่ค ามี ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
46 ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
47 อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร

สมาชิกสภาอบต.แม่ค าม ี
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

48 จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
49 จัดซื้อเคร่ืองขยายเสียง (เพาเวอร์แอมป์) ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
50 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดจิิตอล ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
51 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
52 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
53 เงินประโยชนต์อบแทนอื่นส าหรับพนักงานสว่นต าบลเป็น

กรณีพิเศษ(สป. คลัง) 
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

54 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต.(ช่าง) ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
55 จ้างเหมาบริการ(ช่าง) ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
56 จัดซื้อรถจักรยานยนต ์ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
57 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
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58 เงินประโยชนต์อบแทนอื่นส าหรับพนักงานสว่นต าบลเป็น
กรณีพิเศษ (ชา่ง) 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

59 อาหารกลางวัน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
60 อาหารเสริม(นม) ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
61 สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
62 จ้างพี่เลี้ยงเด็ก ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
63 ทัศนศึกษานอกสถานที ่ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
64 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2562 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
65 ประเพณีถวายเทียนพรรษา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
66 จัดงานวันแม่แห่งชาต ิ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
67 สร้างสุขนสิัยรักษ์สะอาด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
68 เยี่ยมบ้านนักเรียน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
69 จ้างเหมาก าจัดขยะมลูฝอยต าบลแม่ค าม ี ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
70 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขบัรถขยะ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
71 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ทา้ยรถขยะเพื่อเก็บขยะ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
72 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

73 บริหารจัดการขยะมูลฝอยต าบลแม่ค ามี อ.หนองม่วงไข่  
จ.แพร่ 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

74 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
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6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2562 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) 
  6.1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
    จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) มีจ านวนมาก ซึ่งภายใต้
ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  จึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้ครบทุกโครงการ
ตามแผนที่ก าหนดได้ ท าให้ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จอยู่ในอัตราที่ต่ า จ านวนโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) จ านวน 293 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 74 โครงการ คิดเป็น
ความส าเร็จร้อยละ  25.26 
  6.2 คุณภาพ (Quality) 
    ประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมีความพึงพอใจ 
  6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี ด าเนินการโครงการแล้วเสร็จจ านวน  74 โครงการ  เป็นเงิน  
4,983,007.89 บาท 
  6.4 เวลา (Time) 
    การด าเนินงานโครงการอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด   
  6.4 การได้รับประโยชน์ 
    การด าเนินโครงการจ านวน 74 โครงท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ด าเนินการแล้วเสร็จไปนั้น   
ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการคือ  การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ ท าให้ให้
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการคมนาคมการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรสู่ตลาดได้สะดวกขึ้นจากการสร้างถนน  ประชาชน เยาวชน มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขป๎ญหา ตลอดจนพัฒนาต าบลแม่ค ามีโดยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประชาชนมีมีสถานที่กลางใน
การรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนทั้งในด้านสาธารณ
ภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่   ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้และระบบข้อมูล
สารสนเทศที่รวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอินเทอร์เน็ตต าบล เด็กนักเรียนรร.บ้านแม่ค ามีรัตนป๎ญญา
และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง มีพ่ีเลี้ยงเด็กช่วย
ดูแลเด็กอย่างทั่วถึง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2562 เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาการของเด็ก 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมีบุคคลที่จ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยในงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้  คนงานทั่วไป  บุคคลท าความสะอาดที่ท าการ อบต.แม่ค ามี  บุคคลดูแลรักษาความปลอดภัยที่ท าการ
อบต.แม่ค ามี  ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต.ท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานในการปฏิบัติหน้าท่ีได้  การจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย
ต าบลแม่ค ามีเพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  6.5 การวัดผล 
    การด าเนินงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
  6.6 ผลกระทบ (Impact) 
    การพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเปูาหมาย ชุมชน สังคม  และหน่วยงานใน
ภาพรวม  เป็นผลกระทบระยะยาว  ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง  และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง  ซ่ึงอาจเป็นผลด้าน
บวกหรือด้านลบก็ได้  ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ  คือ  
    1. คุณภาพชีวิต  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนา หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร 
กลุ่มเปูาหมาย  อาทิ รายได้  ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา  การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมชุมชน 
โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโตรงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่
ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
    2. ทัศนคติและความเข้าใจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ 
ประชากรกลุ่มเปูาหมายที่มีต่อโครงการ  โดยสามารถวัดระดับทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง  โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ   ความพึงพอใจในการรับบริการและทัศนคติต่อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
    3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเปูาหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ  อาทิ  สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของ
ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น   การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิ 
ขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
--------------------------- 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม 
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสาธารณสุข 
    1.1.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมืองการบริหาร 
    1.1.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    1.1.7  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การแก้ไขป๎ญหาของประชาชนต าบลแม่ค ามีตามแนวทางการพัฒนา ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
วางไว้ จ านวน 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือความสอดคล้องกับพันธกิจและจุดมุ่งหมาย ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  

  1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    1.2.1 ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
    1.2.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    1.2.3 จัดบริการข้ันพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอทั่วถึง 
    1.2.4  ส่งเสริมการปูองกันโรคและสนับสนุนด้านการกีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
    1.2.5  ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการบริการประชาชน 
    1.2.6  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึงตลอดจน ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิป๎ญญาท้องถิ่น   

   1.2.7  สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 

  1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    1.3.1 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

  โครงการที่ประสบความส าเร็จจะต้องเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจและความร่วมมือจาก
ประชาชน การที่จะท าให้ประชาชนสนใจและร่วมมือได้ ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและด าเนิน
โครงการ เพ่ือให้ได้โครงการที่ประชาชนต้องการและพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดใดผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานจะต้องสอบถามและรับฟ๎งความคิดเห็นหรือความต้องการของประชาชน เ 
       1.3.2 การร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

ในการด าเนินโครงการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ หรือให้
ประชาชนจัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระยะเริ่มแรกประชาชน
อาจจะยังไม่มีความรู้ความสามารถในการน าเสนอโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่
ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นพี่เลี้ยงเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในการเขียนโครงการที่ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ นอกจากนั้นยังต้องท าหน้าที่ประสานงาน เสนอแนะ และอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการให้แก่
ประชาชน เช่น การติดต่อวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชน และการสนับสนุนให้ชุมชนหันมาช่วยเหลือและ
ร่วมมือกันมากข้ึน เป็นต้น 
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      1.3.3  การแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ือน ามาสู่การปฏิบัติเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็น โดยการจัดท าและด าเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ในการด าเนินโครงการใดใดจะต้อง
ค านึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์และเปูาหมายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียว ดังนั้น การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรและนโยบายของผู้บริหารให้แก่
บุคลากรผู้ด าเนินงานเป็นป๎จจัยส าคัญท่ีท าให้โครงการประสบความส าเร็จประการหนึ่ง 
      1.3.4  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการด าเนินโครงการจะต้องมีการติดตามและประเมินผล  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
การท างาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังท าให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบถึงป๎ญหา อุปสรรคของการด าเนิน
โครงการ และสามารถประเมินได้ว่าโครงการที่จัดท าขึ้นประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นแล้ว ควร
มีการประเมินผลถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการก็จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรร
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
      1.3.5  ความเพียงพอของงบประมาณ 

งบประมาณเป็นป๎จจัยหลักในการด าเนินโครงการ ซึ่งการด าเนินให้ส าเร็จจะต้องมีการจัดสรร
งบประมาณที่ เหมาะสมและเพียงพอ  นอกจากนั้นจะต้องค านึงถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น หากเป็นโครงการที่มีผลให้ประชาชนมีความสุข
เพ่ิมข้ึน โดยไม่สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณก็ตาม ก็ถือว่าโครงการมีความคุ้มค่าเช่นกัน 

  1.4 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่การติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ปูอนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ป๎ญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้
ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้ รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดป๎ญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม   

การประเมินผลคือ เป็นการรวบรวมผลการติดตามความกาวหน้าของโครงการและการ
ประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งการประเมินผลเป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  มี  ๒ แบบ  ดังนี้   
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๑)  การประเมินผลเชิงปริมาณ  เป็นการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานและการใช้
งบประมาณในแต่ละโครงการโดยพิจารณาจากเปูาหมายของโครงการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินการและจ านวน
งบประมาณทีได้ใช้จ่ายจริง 

๒)  การประเมินผลเชิงคุณภาพ  เป็นการประเมินผลส าเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็นการ
จัดการอบรม/ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความส าเร็จของเปูาหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
สามปีและแผนด าเนินการประจ าปีโดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
อบรม/ศึกษาดูงานที่มีต่อการด าเนินการในภาพรวมของโครงการซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่า
เป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน  
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 

2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี 

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
   4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดป๎ญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   5) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 

ข้อ 
 
 
 
 
 
 

 


