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          ส่วนที่ 1 บทน า 
---------------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  สมาชิกสภา สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีจึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ค ามีหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี สภาพพ้ืนที่และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ค ามีให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ ได้
ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ   
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลแม่ค ามี
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝาายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
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
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้ องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
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  
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่ าจะได้ครบขั้นต่ 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
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   หน้า 4 
 

  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ค ามีเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝาายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
 

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

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายกอบต. 

 

คณะกรรมการ
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ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
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ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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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  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ 
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวม 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือน ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) 
ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 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 าเภอหนองม่วงไข่และจังหวัดแพร่ด้วย 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
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ 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 การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 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 ามีใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ค ามีมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
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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 ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผูป้ฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝาายต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ค ามีสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง  ๆของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝาายต่าง  ๆ
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลแม่ค ามี/องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
  ------------------------- 

   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 4 ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีที่ก าหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
ในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดแพร่  อ าเภอหนองม่วงไขแ่ละแผนชุมชนต 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 ส่งเสริมให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
                  ท้องถิ่น 
        พันธกิจที่ 7  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ 
                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
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      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1  ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       จุดมุ่งหมายที่ 3 จัดบริการข้ันพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่าง 
           เพียงพอทั่วถึง 
       จุดมุ่งหมายที่ 4 ส่งเสริมการป้องกันโรคและสนับสนุนด้านการกีฬาเพ่ือเสริมสร้าง 
           สุขภาพ 
       จุดมุ่งหมายที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการ 
          บริการประชาชน 
       จุดมุ่งหมายที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษา 
                        ขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึงตลอดจน ส่งเสริม  
               อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       จุดมุ่งหมายที่ 7 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมใน 
          ชุมชนให้น่าอยู่ 
        
       4) วิสัยทัศน์  

          “ชุมชนเข้มแข็ง   เป็นแหล่งวัฒนธรรม  ท าการเกษตรอินทรีย์ 
           ส่งเสริมการเรียนรู้   น้อมน าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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    1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     1.2.4 แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

เศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 60,000 - - 

การเกษตร 1 30,000 - - 

สังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 300,000 1 960 

 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4 260,000 - - 

รักษาความสงบภายใน 5 750,000 1 8,625 

โครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชุมชน 35 28,433,114 16 2,585,788.24 

สาธารณสุข สร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 1 50,000 - - 

สาธารณสุข 4 175,000 6 177,742 

งบกลาง 1 40,000 1 36,000 

การเมืองและ 
บริหาร 

บริหารงานทั่วไป 11 473,000 3 39,260 

รักษาความสงบภายใน 1 72,000 - - 

ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การศึกษา 9 649,586 6 44,549.92 

สร้างความเข้มเข็งของชุมชน 1 20,000 - - 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

6 160,000 - - 

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

เคหะและชุมชน 7 16,138,414 3 140,854.75 

การเกษตร 4 160,000 - - 

สาธารณสุข 1 50,000 - - 

รวม 96 47,821,114 37 3,033,779.91 
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    1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     1.3.1  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
         เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

              

 ยุทธศาสตร์ แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
เศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งในชุมชน 3 60,000 
 การเกษตร 

 
1 30,000 

 เศรษฐกิจ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 50,000 
 รักษาความสงบภายใน 4 440,000 
โครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชุมชน - - 
สาธารณสุข สาธารณสุข 1                    50,000 
การเมืองและบริหาร บริหารงานทั่วไป 4 225,000 
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษา 1 60,000 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เคหะและชุมชน 1 42,000 
 การเกษตร 2 50,000 
 สาธารณสุข 1 30,000 

รวม 20 1,037,000 

 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   หน้า 12 
 

 
  
     1.3.2  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
        เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง       
         

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

สังคม 
 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

-รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

960 
 

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

รักษาความสงบภายใน 
 

1. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

-กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

8,625 
 

-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

โครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชุมชน 1. ต่อเติมห้องท างานกองช่าง 
 
2. ปรับปรุงห้องท างานกองคลัง 
 
3. ปรับปรุงห้องท างานส านักงานปลัด 
 
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นายนิทาน เสาร์อินทร์ถึงล าน้ าแม่ค าม ีหมู่ที่ 3 
บ้านรัตนปัญญา 
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอ้มวาง
ท่อคสล.จากบ้านนายบุญมา มาสุด ถึงล าน้ าแม่
ค ามี หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร 
6. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีต
บ้านนางลัดดา เมืองมาน้อยถึงบ้านนางโสพิศ 
พรมวัง หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา 
7. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีต
บ้านนางสาวอัมพร วงศ์พุฒิถึงบ้านนางวชิรา
รัตน์ พุ่มฟัก หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร 

- ต่อเติมห้องท างานกองช่าง 
 
- ปรับปรุงห้องท างานกองคลัง 
 
- ปรับปรุงห้องท างานส านกังานปลัด 
 
- บ้านนายนิทาน เสาร์อินทร์ถึงล าน้ า
แม่ค ามี หมู่ที่ 3 บา้นรัตนปัญญา 
 
-บ้านนายบุญมา มาสุดถึงล าน้ าแม่ค า
มี หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร 
 
-บ้านนางลัดดา เมืองมานอ้ยถึงบา้น 
นางโสพิศ พรมวัง หมู่ที ่3  
บ้านรัตนปัญญา 
-บ้านนางสาวอัมพร วงศ์พุฒิถึงบ้าน
นางวชิรารัตน์ พุ่มฟกั หมู่ที ่4  
บ้านพิมสาร 

85,000 
 

20,000 
 

44,500 
 

58,006 
 
 

82,635 
 
 

353,500 
 

 
58,800 

 
 

-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 

-ปรับปรุงอาคาร 
 
-ปรับปรุงอาคาร 
 
-ปรับปรุงอาคาร 
 
-ถนนคสล.เพิ่มขึ้น 
 
 
-ถนนคสล.เพิ่มขึ้น 
 
 
-ถนนคสล.เพิ่มขึ้น 
 
 
-ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น 
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8. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีตบ้าน
นางสีไว เมืองมาน้อยถึงบ้านนางสว่าง ลานณรงค์ 
หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 
9. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีตบ้าน
นางสุทิน แก้วปุก ถึงบ้านนางวิลัย โสภารัตนากูล 
หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 
10. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีต
บ้านนางสุภาวดี อุดขันจริงถึงสะพานแม่น้ าแม่ค า
มี หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 
11. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนางสาวพิมลพรรณ สารเขื่อนแก้ว ถงึล า
เหมืองปูาเต๋ หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา 
12. ก่อสรา้งราวกันตกบริเวณนานายประยูร 
วงศ์อรินทร์ หมู่ที ่4 บ้านพิมสาร 
13. ก่อสร้างราวกันตกบ้านนายเมธี สุขแดง ถึง
เขตติดต่อหมู่ที่ 4 
14. ปรับปรุงไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลติค
คอนกรีต ซอย 6 โดยเสริมขอบรางระบายน้ าจาก
บ้านนางสมหมาย สมยะถึงบ้านนางสมศรี ถิ่นดง 
หมู่ที่2 บ้านท่าล้อ 
15. วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากซอย 6 หมู่ที่ 
4 บ้านพิมสาร 
16. ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านพิมสาร หมู่ที่ 4 (ซอยข้างโรงเรียน) 

-บ้านนางสีไว เมืองมาน้อยถึงบ้านนาง
สว่าง ลานณรงค์ หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 
 
-บ้านนางสุทิน แก้วปุก ถึงบ้านนางวิลัย 
โสภารัตนากูล หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 
 
-บ้านนางสุภาวดี อุดขันจริงถึงสะพาน
แม่น้ าแม่ค ามี หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 
 
-บ้านนางสาวพิมลพรรณ สารเขื่อนแก้ว 
ถึงล าเหมืองปูาเต๋ หมู่ที่ 3 บ้านรัตน
ปัญญา 
-นานายประยูร วงศ์อรินทร์ หมู่ที่4 
บ้านพิมสาร 
-บ้านนายเมธี สุขแดง ถึงเขตติดต่อหมู่
ที่ 4 
-บ้านนางสมหมาย สมยะถึงบ้านนาง
สมศรี ถิ่นดง หมู่ที่2 บ้านท่าล้อ 
 
 
-ปากซอย 6 หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร 
 
-บ้านพิมสาร หมู่ที่ 4 (ซอยข้าง
โรงเรียน) 

137,000 
 
 

118,000 
 
 

152,900 
 
 

399,000 
 
 

97,000 
 

585,000 
 

243,000 
 
 
 

30,000 
 

121,447.24 

-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
-สามารถระบายน้ าท่วมขังได้
การคมนาคมมีความสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

-ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น 
 
 
-ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น 
 
 
-ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น 
 
 
-รางระบายน้ าเพิ่มขึ้น 
 
 
-รางระบายน้ าเพิ่มขึ้น 
 
-ราวกันตกเพิ่มขึ้น 
 
-ปรับปรุงไหล่ทาง 
 
 
 
-วางท่อคสล. 
 
-ขยายเขตไฟฟ้า 

สาธารณสุข สาธารณสุข 1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า 
2. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 
3. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
 
4. พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน 
 

-กิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 
-ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
 
-อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
 

3,865 
 

80,000 
 

18,754 
 

30,000 
 

-สามารถป้องกันโรคพิษสุนัข 
บ้าได้ 
-ประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณสุข 
-ประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณสุข 
-ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

-สามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ได้เพิ่มขึ้น 
-การด าเนินงาน 
 
-การด าเนินงาน 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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5. ส ารวจข้อมูลสุนัข/แมว 
 

-สุนัข/แมวในพื้นที่ต าบลแม่ค ามี  375 
 

-ประชาชนมีความปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

-จ านวนสุนัข/แมว 
 

งบกลาง 1. สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.
แม่ค ามี 

-สมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบล
แม่ค ามี 

36,000 
 
 

-ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่าง
เสมอภาค 

-ความพึงพอใจ 

การเมืองและบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อบรมให้ความรู้ด้านระเบยีบกฎหมาย
ท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.แมค่ ามี 
2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู 
3. จัดซื้อเก้าอี้พนกัพิงสูงแบบล้อเล่ือน จ านวน 
1 ตัว 
4. จัดซื้อตู้กระจกบานเล่ือน 
 
5. จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 
 
6. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
7. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จดแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่  19 
นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
8. โครงการส ารวจขอ้มูลที่ดินและทรัพย์สิน 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
9. จัดซื้อเก้าอี้ส านกังาน 
 
10. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
11. ตู้กระจกบานเล่ือน 
 
12. ตู้เหล็กชนิด 2 บาน 
 
 

-ผู้บริหารและสมาชกิสภาทอ้งถิ่น 
 
-เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู 
-จัดซ้ือเก้าอีพ้นักพิงสูงแบบล้อเล่ือน 
จ านวน 1 ตัว 
-ตู้กระจกบานเล่ือน 
 
-โต๊ะพับเอนกประสงค์ 
 
-คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
-คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จดแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า  19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
-ส ารวจขอ้มูลที่ดินและทรัพย์สิน ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-เก้าอี้ส านกังาน 
 
-เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
- ตู้กระจกบานเล่ือน 
 
- ตู้เหล็กชนิด 2 บาน 
 
 

5,260 
 

15,500 
 

2,200 
 

8,700 
 

17,000 
 

22,000 
 

30,000 
 
 

1,440 
 

1,700 
 

15,500  
 

5,800 
 

20,000 
 
 

-ผู้เข้ารับอบรมได้รับความรู้
ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น 
 
-เก้าอี้พนักพิงสูงแบบล้อเลื่อน
เพิ่มขึ้น 
-ตู้กระจกบานเล่ือนเพิ่มขึ้น 
 
-โต๊ะพับเอนกประสงค์เพิ่มขึ้น 
 
-คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คฯเพิ่มขึ้น 
 
-เครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 
 
 
-ข้อมูลที่ดินและทรัพย์สินเป็น
ปัจจุบัน 
-เก้าอี้ส านักงานเพิ่มขึ้น 
 
-เครื่องปรับอากาศฯเพิ่มขึ้น 
 
-ตู้กระจกบานเลื่อนเพิ่มขึ้น 
 
-ตู้เหล็กชนิด 2 บานเพิ่มขึ้น 
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13. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 
14. ศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมในการช่วยเหลอื 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
15.จ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอกเพือ่
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอบต.
แม่ค ามี 

- เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 
-อุดหนุนเทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ 
 
 
 
-จ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอกเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของอบต.แม่ค าม ี

28,800 
 

18,000 
 
 
 

16,000 
 
 

-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
 
 
-การบริหารงานอบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

-มีเครื่องถ่ายเอกสารในการ
ปฏิบัติงาน 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
 
-การด าเนินงาน 
 
 

 เคหะและชุมชน 
 

1.จัดซื้อเก้าอี้ท างานล้อหมุน 
 
2.จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
18,000 บีทีย ู
3.จัดซ้ือโต๊ะท างาน 
 

-จัดซื้อเก้าอี้ท างานล้อหมุน 
 
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
ขนาด 18,000 บีทีย ู
-จัดซื้อโต๊ะท างาน 
 

1,800 
 

22,000 
 

4,200 
 

-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

-เก้าอี้ท างานล้อหมุน 
 
-เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
ขนาด 18,000 บีทีย ู
-โต๊ะท างาน 
 

ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

การศึกษา 1. อาหารกลางวัน 
2. อาหารเสริม(นม) 
3. อาหารเสริม(นม) 
 
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 
5. พัฒนาคุณภาพชวีิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
 
8. อบรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

-นักเรียนรร.บ้านแม่ค ามี(รัตนปัญญา) 
-นักเรียนรร.บ้านแม่ค ามี(รัตนปัญญา) 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
-เด็กเล็กศพด.อบต.แม่ค ามี 
 
-นักเรียนรร.บ้านแม่ค ามี(รัตนปัญญา) 
 
-นักเรียนรร.บ้านแม่ค ามี(รัตนปัญญา) 
 

162,400 
82,657.40 
39,772.52 

 
116,620 

 
20,000 

 
23,100 

 

-เด็กมีอาหารกลางวันทาน 
-เด็กมีอาหารเสริมนมทาน 
-เด็กมีอาหารเสริมนมทาน 
 
-กิจกรรมวันเด็กบรรลุผล 
 
-นักเรียนได้รับความรู้ความ
เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
-นักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์มากเพิ่มขึ้น 

-อาหารกลางวัน 
-อาหารเสริม(นม) 
-อาหารเสริม(นม) 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

เคหะและชุมชน 1. จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยต าบลแมค่ ามี 
2. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าทีท่้ายรถ
ขยะเพื่อเกบ็ขยะ 

-จัดเก็บขยะในพื้นที่ต าบลแม่ค ามี 
-จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏบิัติหน้าที่
ท้ายรถขยะเพื่อเก็บขยะ 

87,854.75 
53,000 

-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 

-การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
-มีท้ายรถขยะเพื่อเก็บขยะ 

รวม 3,033,779.91   
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   1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

     1.4.1  ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

สังคม 
 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

960 
 

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

-จ านวนป้าย 
 

รักษาความสงบภายใน 
 
 

1. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
 

8,625 
 

-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-จ านวนครั้ง 
 

โครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชุมชน 1. ต่อเติมห้องท างานกองช่าง 
 
2. ปรับปรุงห้องท างานกองคลัง 
 
3. ปรับปรุงห้องท างานส านักงานปลัด 
 
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายนิทาน เสาร์อินทร์ถึงล า
น้ าแม่ค ามี หมู่ที ่3 บ้านรัตนปัญญา 
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอ้มวางท่อคสล.จากบ้านนายบุญมา 
มาสุด ถึงล าน้ าแม่ค ามี หมู่ที ่4 บ้านพิมสาร 
6. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีตบ้านนางลัดดา เมืองมาน้อย
ถึงบ้านนางโสพิศ พรมวัง หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา 
 
7. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีตบ้านนางสาวอัมพร วงศ์พุฒิ
ถึงบ้านนางวชิรารัตน์ พุ่มฟัก หมู่ที่ 4 บา้นพิมสาร 
8. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีตบ้านนางสีไว เมืองมาน้อยถึง
บ้านนางสว่าง ลานณรงค์ หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 
9. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีตบ้านนางสุทิน แก้วปุก ถึงบ้าน
นางวิลัย โสภารัตนากูล หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 
 

85,000 
 

20,000 
 

44,500 
 

58,006 
 

82,635 
 

353,500 
 
 

58,800 
 

137,000 
 

118,000 
 
 

-การปฏิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
-การปฏิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
-การปฏิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 
-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 
-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 
-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 
-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

-ปรับปรุงอาคาร 
 
-ปรับปรุงอาคาร 
 
-ปรับปรุงอาคาร 
 
-ถนนคสล.เพิ่มขึ้น 
 
-ถนนคสล.เพิ่มขึ้น 
 
-ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น 
 
 
-ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น 
 
-ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น 
 
-ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น 
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10. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีตบ้านนางสุภาวดี อุดขันจริงถึง
สะพานแม่น้ าแม่ค ามี หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 
11. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางสาวพิมลพรรณ สาร
เขื่อนแก้ว ถึงล าเหมืองปูาเต๋ หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา 
12. ก่อสร้างราวกันตกบริเวณนานายประยูร วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านพิ
มสาร 
13. ก่อสร้างราวกันตกบ้านนายเมธี สุขแดง ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 4 
 
14. ปรับปรุงไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีต ซอย 6 โดยเสริม
ขอบรางระบายน้ าจากบ้านนางสมหมาย สมยะถึงบ้านนางสมศรี ถิ่นดง หมู่
ที่2 บ้านท่าล้อ 
15. วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากซอย 6 หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร 
 
16. ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพิมสาร หมู่ที่ 4 (ซอย
ข้างโรงเรียน) 

152,900 
 

399,000 
 

97,000 
 

585,000 
 

243,000 
 
 

30,000 
 

121,447.24 

-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 
-สามารถระบายน้ าท่วมขังได้การคมนาคมมี
ความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 
-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 
-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
-สามารถระบายน้ าท่วมขังได้การคมนาคมมี
ความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
 

-ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น 
 
-รางระบายน้ าเพิ่มขึ้น 
 
-ราวกันตกเพิ่มขึ้น 
 
-ราวกันตกเพิ่มขึ้น 
 
-ก่อสร้างถนนลูกรัง 
 
 
-วางท่อคสล. 
 
-ขยายเขตไฟฟ้า 

สาธารณสุข สาธารณสุข 1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 
2. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
3. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
4. พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน 
 
5. ส ารวจข้อมูลสุนัขจ านวน สุนัข/แมว 

3,865 
80,000 
18,754 
30,000 

 
375 

-สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ 
-ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุข 
-ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุข 
-ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 
-สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ 

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

งบกลาง 1. สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ค ามี 36,000 -ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานอย่างเสมอภาค 

-ความพึงพอใจ 

การเมืองและบริหาร บริหารงานทั่วไป 1. อบรมให้ความรู้ด้านระเบยีบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร สมาชกิสภา
อบต.แม่ค าม ี
2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทีย ู
 
3. จัดซื้อเก้าอี้พนกัพิงสูงแบบล้อเล่ือน จ านวน 1 ตัว 
 
4. จัดซื้อตู้กระจกบานเล่ือน 
 

5,260 
 

15,500 
 

2,200 
 

8,700 
 

-ผู้เข้ารับอบรมได้รับความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

-ปรับปรุงอาคาร 
 
-ปรับปรุงอาคาร 
 
-ปรับปรุงอาคาร 
 
-ถนนคสล.เพิ่มขึ้น 
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5. จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 
 
6. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
 
7. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 จดแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
8. โครงการส ารวจขอ้มูลที่ดินและทรัพย์สิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
9. จัดซื้อเก้าอี้ส านกังาน 
 
10. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง 
11. ตู้กระจกบานเล่ือน 
 
12. ตู้เหล็กชนิด 2 บาน 
 
13. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 
14. ศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมในการช่วยเหลอื 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัด
แพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
15.จ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอกเพือ่ประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอบต.แม่ค าม ี

17,000 
 

22,000 
 

30,000 
 

1,440 
 

1,700 
 

15,500  
 

5,800 
 

20,000 
 

28,800 
 

18,000 
 
 

16,000 
 

-การปฎิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
-มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอื
ประชาชน 
 
-การบริหารงานอบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

-ถนนคสล.เพิ่มขึ้น 
 
-ถนนคสล.เพิ่มขึ้น 
 
-ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น 
 
-ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น 
 
-ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น 
 
-ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น 
 
-รางระบายน้ าเพิ่มขึ้น 
 
-รางระบายน้ าเพิ่มขึ้น 
 
-ราวกันตกเพิ่มขึ้น 
 
-ปรับปรุงไหล่ทาง 
 
 
-วางท่อคสล. 
 
 

เคหะและชุมชน 1. จัดซื้อเก้าอี้ท างานล้อหมุน 
 
2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนงั ขนาด 18,000 บีทียู 
 
3. จัดซื้อโต๊ะท างาน 
 

1,800 
 

22,000 
 

4,200 

-การปฎิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
-การปฎิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

-เก้าอี้ท างานล้อหมุน 
 
-เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง 
-โต๊ะท างาน 
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ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

การศึกษา 1. อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่ค าม(ีรัตนปัญญา) 
2. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านแม่ค ามี(รัตนปัญญา) 
3. อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 
5. พัฒนาคุณภาพชวีิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
 
6. อบรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

162,400 
82,657.40 
39,772.52 

 
116,620 

 
20,000 

 
23,100 

 

-เด็กมีอาหารกลางวันทาน 
-เด็กมีอาหารเสริมนมทาน 
-เด็กมีอาหารเสริมนมทาน 
 
-กิจกรรมวันเด็กบรรลุผล 
 
-นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 
-นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์มาก
เพิ่มขึ้น 

-อาหารกลางวัน 
-อาหารเสริม(นม) 
-อาหารเสริม(นม) 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

เคหะและชุมชน 1. จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยต าบลแมค่ ามี 
2. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าทีท่้ายรถขยะเพื่อเก็บขยะ 

87,854.75 
53,000 

-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
-การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
 

-การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
-มีท้ายรถขยะเพื่อเก็บขยะ 

รวม 3,033,779.91   
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2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   2.1   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
      2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

   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 าหนดเป็นเป้าประสงค์ การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่  ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ต้องท า) เศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม 
   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความมั่นคง ซึ่งก าหนดให้
ด าเนินการในเรื่องการสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  ตลอดตนให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติทั้งมติเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ 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 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ซึ่งก าหนดให้ด าเนินการในเรื่อง การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนในด้านการขนส่งความมั่นคงและ
พลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ที่ได้ก าหนด
เป็นเป้าประสงค์ พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดยจัดตั้งศูนย์
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บริหารจัดการ Logistics และSupply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา 
ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับและจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและศูนย์กลางโลจิสติกส์ ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต้องท า) จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า 
ถนน สะพาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ที่ได้
ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ พัฒนาและสนับสนุนการยกรับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและ
สุขภาพเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 (เลือกท า) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ก าหนดให้
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏ
ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสาธารณสุข 
   5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  ซึ่งก าหนดให้ด าเนินการในเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น 
มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ที่ได้ก าหนดเป็น
เป้าประสงค์ 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) การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์
ให้เพียงพอและทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองและการบริหาร 
   6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ที่ได้
ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ 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   
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่  ยุทธศาสตร์ที่ 7 (เลือกท า) พัฒนา
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ด้านการศึกษา 8 (เลือกท า) การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่  และน่าน ที่ ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์  ด ารงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัด
สี เขียว ตามยุทธศาสตร์ที่  4 ซึ่ งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จั งหวัดแพร่  ยุทธศาสตร์ที่  5  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติภัยอย่างยั่งยืน   ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 (เลือกท า) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่
กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้
ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

   2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
   จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทาง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น 
เพื่อเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชน
ให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะน 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) เป้าประสงค์ 
   (1) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ 
   (2) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

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

      ร่วมของ ประชาชนตลอดจนการพัฒนาอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน 
(6) สนับสนุนด้านการศึกษา ส่งเสริมให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(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

 ปัญญาท้องถิ่น 
   (12) สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
   (13) ภูมิทัศน์ภายในต าบลส่วยงาม ร่มรื่น น่ามอง 
    5) ค่าเป้าหมาย 
   (1) ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 

(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(3) จัดบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอทั่วถึง 
(4) ส่งเสริมการป้องกันโรคและสนับสนุนด้านการกีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
(5) ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการบริการประชาชน 
(6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
การศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึงตลอดจน ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น   
(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 ป้องกัน และระงับโรค ติดต่อในชุมชน   
   (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
   - การพัฒนาบุคลากร 
   - การพัฒนาการบริหารงานของ อบต.การพัฒนาการบริหารงานของ อบต. 
   (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน 

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

(3) จัดให้มีการบริการพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่าง เพียงพอทั่วถึง 
   (4) ส่งเสริมการป้องกันโรคและสนับสนุนด้านการกีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 

(5) ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการบริการ  ประชาชน 
   (6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ 
       ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    (7) สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
   (8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการ
น ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้ มกัน
ในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจ
ภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาส
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ทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภค
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   2.1.4 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือจะทราบว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ค ามีมีขีดความสามารถในการพัฒนาเพียงใด รวมถึงอนาคตมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดต่างๆ 
หรือไม่เพียงใด  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดเป้าหมาย และเลือกยุทธศาสตร์ในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ที่เป็นจริง   

จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก สามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  ได้ดังนี ้

จุดแข็ง (Strenght) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  พื้นที่รับผิดชอบมีน้อยสามารถดูแลใกล้ชิดกับประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึง  ท าให้รับทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างแท้จริง 
2.  มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  เส้นทางคมนาคมสะดวก อยู่หา่งจากตัวอ าเภอและจังหวัด
ไม่มาก 
4.  องค์การบริหารส่วนต าบลมีศกัยภาพเพียงพอที่รองรับการ
บริการสาธารณะ และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของ
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
ปัญหาและพัฒนาในด้านต่าง 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
ต้องการในการแก้ไขปญัหา หรือการพัฒนาของท้องถิ่น 
5.  ภัยธรรมชาตสิ่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร  
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     2.1.5 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด/
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 1 ด้านเศรษฐกิจ 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 11 
 

2 

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 35 16 

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 6 6 
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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 12 15 

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
จารีตประเพณีและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

6 ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

16 6 

5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 4 ด ารงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่ม
จังหวัดสีเขียว 

5 อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติ
ภัยอย่างยั่งยืน   

6 (เลือกท า) ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตควบคู่กบัการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

12 2 

 รวม 96 47 
    

     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน.......47........โครงการ จากจ านวนโครงการ
ทั้งหมด......96........โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.....96.......โครงการ ด าเนินการจริง......47......โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ...48.95....
ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30  กันยายน  2564) 
     3) จ านวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้  คือ ด้านเศรษฐกิจ  จ านวน 3 โครงการ  ด้านสาธารณสุข  จ านวน   7 โครงการ
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   3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2564 
   3.1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด กองคลัง - - 

ด้านสังคม บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด กองคลัง 1 960 

บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด กองคลัง 1 8,625 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชา่ง กองคลัง 16 2,585,788.24 

ด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม สาธารณสขุ ส านักงานปลัด กองคลัง 5 132,994 

การด าเนินงานอื่น งบกลาง ส านักงานปลัด กองคลัง 1 36,000 

ด้านการเมืองการบริหาร บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด กองคลัง 15 207,900 

บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด กองคลัง - - 

ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา ส านักงานปลัด กองคลัง 6 44,549.92 

บริการชุมชนและสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ส านักงานปลัด กองคลัง - - 

ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชา่ง กองคลัง 2 140,854.75 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสขุ ส านักงานปลัด กองคลัง - - 

รวม 4 ด้าน 8 แผนงาน 2 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน 47 3,033,779.91 
 

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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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 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  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  ในประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
คิดเป็นร้อยละ  65 คะแนน  ประเด็นยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 86.67  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ได้คะแนนต่ าสุด 13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65 
ของคะแนนในประเด็น 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามใีนแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
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 ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปาาไม้ 
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 การไฟฟ้า 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 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 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  ปา 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 ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 

3 3 100 ครบถ้วน 

รวม 20 19 95  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต 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 ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
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 ประเด็นของ
การวิเคราะหก์ารใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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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 ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
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 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจั งหวัด 
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 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
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 เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
ก า รจั ดท า โ คร งการพัฒนาท้ อ งถิ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 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 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา หน้า 35 
 

 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี ตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562  เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 90 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 90 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  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 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

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

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน  100 84 84 

 
  1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ ประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ประเด็นแผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
      2) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนา ได้คะแนนต่ าสุด 48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
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  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้ งหมด  100 โครงการ ได้คะแนน
4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
  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 การโอนตั้งจ่ายใหม่ 
จ านวน 100 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 100 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 Trendปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90 ค่อนข้างครบถ้วน 

รวม 10 9 90  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมมาประกอบการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก เพ่ือจะทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมีขีดความสามารถใน
การพัฒนาเพียงใด รวมถึงอนาคตมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดต่างๆหรือไม่เพียงใด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ก าหนดเป้าหมาย และเลือกยุทธศาสตร์ในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง 
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  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 

10 9 90 ค่อนข้างครบถ้วน 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

   ค่อนข้างครบถ้วน 

รวม 10 9 90  

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ  : องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 100 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 76 โครงการ  คิดเป็นอัตราความส าเร็จร้อยละ 76.00  
 

  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิ ง
คุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 9 90  
 
ค่อนข้างครบถ้วน 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

   ค่อนข้างครบถ้วน 

รวม 10 9 90  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ :  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี มีการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
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  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
การแก้ไขปัญหาความยากจน 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 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้ าหมายต้อง ชัด เจน  สามารถระบุจ านวนเท่า ไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

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 ค่อนขา้งครบถ้วน 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว 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 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ ยน
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 งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 4 80 ค่อนข้างครบถ้วน 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง
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 มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (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 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

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 
 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ค่อนข้างถูกต้องชัดเจน 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
  3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย ต าบลแม่ค าม ี 46 46 

- หญิง ต าบลแม่ค าม ี 54 54 
2 อายุ    
 - 15-25 ปี ต าบลแม่ค าม ี 7 7 

- 26-30 ปี ต าบลแม่ค าม ี 7 7 
- 31-40 ปี ต าบลแม่ค าม ี 5 5 
- 41-50 ปี ต าบลแม่ค าม ี 29 29 
- 51-60 ปี ต าบลแม่ค าม ี 28 28 
- 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 ี 11 11 
- มากกว่า 30 ป ี ต าบลแม่ค าม ี 86 86 

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 ี 31 31 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต าบลแม่ค าม ี 16 16 
- 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 ี 39 39 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น ต าบลแม่ค าม ี 4 4 
- ก านัน  ผู้ ใหญ่บ้ านผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่บ้ าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

ต าบลแม่ค าม ี
7 7 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ต าบลแม่ค าม ี 2 2 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน ต าบลแม่ค าม ี 1 1 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

ต าบลแม่ค าม ี
9 9 

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝาายพลเรือน           
(อปพร.)  

ต าบลแม่ค าม ี
3 3 

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ต าบลแม่ค าม ี 5 5 
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

ต าบลแม่ค าม ี
3 3 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ ์ ต าบลแม่ค าม ี 3 3 
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเครา ะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

ต าบลแม่ค าม ี

3 3 
- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ ต าบลแม่ค าม ี 21 21 
- อื่น ๆ ต าบลแม่ค าม ี 0 0 

 รวม 100 100 
 
 
 

เพศ       จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 

   
46 46.00 

หญิง 
   

54 54.00 
รวมทั้งหมด       100 100.00 
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อายุ   จ านวน(คน) ร้อยละ 
อายุ  15 - 25  ปี 

 
7 7.00 

อายุ  26 - 30  ปี 
 

7 7.00 
อายุ  31 - 40  ปี 

 
5 5.00 

อายุ  41 - 50  ปี 
 

29 29.00 
อายุ  51 - 60  ปี 

 
28 28.00 

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 ี
   

11 11.00 
มากกว่า 30 ปี 

   
86 86.00 

รวมทั้งหมด       100 100.00 
 
 

ระดับการศึกษา       จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษาตอนต้น 24 24.00 
ประถมศึกษาตอนปลาย 6 6.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 8 8.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 31 31.00 
ปวช. 16 16.00 
ปวส. 9 9.00 
ปริญญาตรี 6 6.00 
ปริญญาโท 0 0.00 
ปริญญาเอก 0 0.00 
อ่ืนๆ 0 0.00 

รวมทั้งหมด       100 100.00 
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ต าแหน่ง/สถานภาพ  จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประชาชน 39 39.00 
ส.อบต. 4 4.00 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 7 7.00 
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 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ 3 3.00 
กลุ่มหรืออาสาสมัครฯ 3 3.00 
ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ 21 21.00 
อ่ืน ๆ 

 
0.00 0.00 

รวมทั้งหมด             100 100.00 
 
 
 (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 
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(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 
 
 

(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 
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(7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

ความพึงพอใจ       จ านวน(คน) ร้อยละ 

พอใจมาก 
   

27 27.00 

พอใจ 
   

73 73.00 

ไม่พอใจ 
   

0 0.00 

รวมทั้งหมด       100 100.00 
 

(8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ความพึงพอใจ       จ านวน(คน) ร้อยละ 

พอใจมาก 
   

0 0.00 

พอใจ 
   

100 100.00 

ไม่พอใจ 
   

0 0.00 

รวมทั้งหมด       100 100.00 
 

(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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ที ่ โครงการ 
 งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท)  เบิกจ่าย (บาท) หมายเหต ุ

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  

  

  1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

  

1 -  -   -    
          

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  

  

  2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       
1 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 50,000.00 
 

960.00  
   

  2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน       

1 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 30,000.00 8,625.00   

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  

  

  3.1  แผนงานเคหะและชุมชน       

1 ต่อเติมห้องท างานกองช่าง 87,200.00     85,000.00    

2 ปรับปรุงห้องท างานกองคลัง   19,300.00  20,000.00    

3 ปรับปรุงห้องท างานส านักงานปลดั  47,400.00     44,500.00    

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายนิทาน เสาร์อินทร์ถึงล าน้ า   58,006.00 58,006.00    
58,006.00  

  

 แม่ค ามี หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปญัญา     

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคสล.จากบ้านนายบญุมา 82,635.00 82,635.00   

 
มาสุด ถึงล าน้ าแม่ค ามี หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร     

6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีตบ้านางลดัดา เมืองมาน้อยถึง 364,900.00     
364,900.00  

353,500     
353,500.00  

  

  บ้านนางโสพิศ พรมวัง หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา       

7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีตบ้านนางสาวอัมพร วงศ์พุฒิถึง 60,833.00       
60,833.00  

58,800.00      
58,800.00  

  

  บ้านนางวชิรารัตน์ พุ่มฟัก หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร       

8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีตบ้านนางสไีว เมืองมาน้อยถึง 139,490.00 
137,    

139,490.00  

137,000.00     
137,000.00  

  

  บ้านนางสว่าง ลานณรงค์ หมู่ท่ี 2 บ้านท่าล้อ       

9 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีตบ้านนางสุทิน แก้วปุก ถึงบ้าน 120,116.00     
120,116.00  

118,000.00     
118,000.00  

  

  นางวิลัย โสภารตันากูล หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ       

10 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีตบ้านางสภุาวด ีอุดขันจริงถึง
สะพาน 

154,989.00     
154,989.00  

152,900.00     
152,900.00  

  

  แม่น้ าแม่ค ามี หมู่ที่ 1 บ้านปงเจรญิ       

11 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กบานนางสาวพิมลพรรณ 400,600.00     
400,600.00  

399,000.00     
399,000.00  

  

  สารเขื่อนแก้วถึงล าเหมืองปูาเต๋ หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปญัญา       

12 ก่อสร้างราวกันตกบริเวณนานายประยูร วงศ์อรินทร์ หมู่ที ่4 บ้านพิมสาร 98,906.00 97,000.00 
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ที ่ โครงการ  งบประมาณ
อนุมัต ิ 

 เบิกจ่าย  หมายเหต ุ

     (บาท)   (บาท)    

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  

  

  3.1  แผนงานเคหะและชุมชน       

13 ก่อสร้างราวกันตกบา้นนายเมธ ีสขุแดง ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 4 590,200.00 585,000.00   

14 ปรับปรุงไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรตี ซอย 6 โดยเสรมิขอบ 245,598.00     
590,200.00  

243,000.00     
585,000.00  

  

 รางระบายน้ าจากบ้านนางสมหมาย สมยะถึงบ้านนางสมศรี ถิ่นดง หมู่ที่2      
245,598.00  

     
243,000.00  

  

15 วางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็กปากซอย 6 หมู่ที ่4 บ้านพิมสาร 31,882.00 30,000.00    

16 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพิมสาร หมู่ที่ 4 121,448.00       
31,882.00  

121,447.24       
30,000.00  

  

 
(ซอยข้างโรงเรียน)      

121,448.00  
     

121,447.24  
  

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  

  

  4.1  แผนงานสาธารณสุข       

1 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 20,000.00 3,865.00   

2 พระราชด าริด้านสาธารณสุข 80,000.00 80,000.00   

3 ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อและไม่ตดิต่อ 50,000.00 18,754.00   

4 พัฒนาสาธารณสุขมลูฐานหมู่บ้าน 30,000.00 30,000.00   

5 ส ารวจข้อมลูสุนัขจ านวนสุนัข/แมว 2,000.00 375.00   

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  

  

  4.2  แผนงานงบกลาง 
  

  
1 
 

สมทบกองทุนระบบหลักประกันสขุภาพ อบต.แม่ค าม ี
 

40,000.00 
  

36,000.00  
 

 

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       

  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป       

1 อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 20,000.00 5,260.00  

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตดิผนัง ขนาด 12,000 บีทียู 17,000.00 15,500.00  

3 จัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงสูงแบบล้อเลื่อน จ านวน 1 ตัว 2,200.00 2,200.00  

4 จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 12,000.00 8,700.00  

5 จัดซื้อโตะ๊พับเอนกประสงค ์ 25,000.00 17,000.00  

6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00  

7 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จอแสดงภาพ 30,000.00 30,000.00  

  ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง     

8 โครงการส ารวจข้อมลูที่ดินและทรพัย์สิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 70,000.00 1,440.00  

9 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 18,000.00 1,700.00  

10 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 เครือ่ง 17,000.00 15,500.00  
 
 

 
   

  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา หน้า 50 
 

ที ่ โครงการ  งบประมาณ
อนุมัต ิ 

 เบิกจ่าย  หมายเหต ุ

     (บาท)   (บาท)    

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       

  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป       

11 ตู้กระจกบานเลื่อน 8,000.00        
8,000.00  

5,800.00        
5,800.0020}  

 

12 ตู้เหล็กชนิด 2 บาน 22,000.00       
22,000.00  

20,000.00       
20,000.00  

 

13 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 28,800.00       
28,800.00  

28,800.00       
28,800.00  

 

14 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

18,000.00       
18,000.00  

18,000.00       
18,000.00  

 

  อ าเภอหนองม่วงไข ่จังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      

15 จ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอก เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 18,000.00       
18,000.00  

16,000.00       
16,000.00  

 

  ของอบต.แม่ค าม ีประจ าปี 2564      

16 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 10,00.00       
10,000.00  

-  

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       

  5.2  แผนงานเคหะและชุมชน       

1 จัดซื้อเก้าอ้ีท างานล้อหมุน 1,800.00        
1,800.00 

  

1,800.00        
1,800.00 

  

  

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 22,600.00       
22,600.00  

22,600.00       
22,600.00  

  

3 จัดซื้อโตะ๊ท างาน 4,200.00        
4,200.00  

4,200.00        
4,200.00  

  

             
28,000.00  

  

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม       

  6.1 แผนงานการศึกษา       

1 อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่ค ามี(รัตนปญัญา) 164,000.00 162,400.00   

2 อาหารเสริม(นม) โรงเรยีนบ้านแมค่ ามี(รัตนปญัญา)  83,365.00 82,657.40   

3 อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,664.00 39,772.52   

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา 146,430.00 116,620.00   

5 พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกจิพอเพียง 20,000.00 20,000.00   

6 อบรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ 23,100.00 23,100.00   

7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

  7.1  แผนงานเคหะและชุมชน       

1 จ้างเหมาก าจดัขยะมลูฝอยต าบลแม่ค าม ี 73,000.00 87,854.75   

2 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัตหินา้ที่ท้ายรถขยะเพื่อเก็บขยะ 60,000.00 53,000.00   
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) 
  4.1 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 96 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 47 โครงการ คิดเป็น
ความส าเร็จร้อยละ  48.95 
  4.2 คุณภาพ (Quality) 
    ประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมีความพึงพอใจ 
  4.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี ด าเนินการโครงการแล้วเสร็จจ านวน  47 โครงการ  เป็นเงิน  
4,010,846.13 บาท 
  4.4 เวลา (Time) 
    การด าเนินงานโครงการอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด   
  4.5 การได้รับประโยชน์ 
    การด าเนินโครงการ  จ านวน 76 โครงการ ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการคือ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
ท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรสู่ตลาดได้สะดวกขึ้นจากการสร้างถนน  ประชาชน เยาวชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาต าบลแม่ค ามีโดยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประชาชนมีสถานที่
กลางในการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนทั้งใน
ด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่นศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่  ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอินเทอร์เน็ตต าบล เด็กนักเรียนรร.บ้านแม่ค ามีรัตนปัญญาและ
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง มีพ่ีเลี้ยงเด็กช่วยดูแล
เด็กอย่างทั่วถึง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการของเด็ก 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี มีบุคคลที่จ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยในงานพัฒนาและ
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    
  4.6 การวัดผล 
    การด าเนินงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
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  4.7 ผลกระทบ (Impact) 
    การพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคม  และหน่วยงาน
ในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว  ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง  ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวก
หรือด้านลบก็ได้  ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ  คือ  
    1. คุณภาพชีวิต  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนา หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย  อาทิ รายได้  ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา  การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมชุมชน 
โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโตรงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่
ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
    2. ทัศนคติและความเข้าใจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ  โดยสามารถวัดระดับทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง   โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ  ความพึงพอใจในการรับบริการและทัศนคติต่อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
    3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของ
ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น  การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิ 
ขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที ่
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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 
    การแก้ไขปัญหาของประชาชนต 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  ส่งเสริมการป้องกันโรคและสนับสนุนด้านการกีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
    1.2.5  ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการบริการประชาชน 
    1.2.6  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึงตลอดจน ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น   

   1.2.7  สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 

  1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    1.3.1 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

  โครงการที่ประสบความส าเร็จจะต้องเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจและความร่วมมือจาก
ประชาชน การที่จะท าให้ประชาชนสนใจและร่วมมือได้ ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและด าเนิน
โครงการ เพ่ือให้ได้โครงการที่ประชาชนต้องการและพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดใดผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานจะต้องสอบถามและรับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการของประชาชน 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 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา หน้า 54 
 

 
      1.3.3  การแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อน ามาสู่การปฏิบัติ เป็น
สิ่งส าคัญและจ าเป็น โดยการจัดท าและด าเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ในการด าเนินโครงการใด
จะต้องค านึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์  นโยบาย  ยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียว ดังนั้น การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรและนโยบายของผู้บริหารให้แก่
บุคลากรผู้ด าเนินงานเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้โครงการประสบความส าเร็จประการหนึ่ง 
      1.3.4  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการด าเนินโครงการจะต้องมีการติดตามและประเมินผล  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
การท างาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังท าให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งจะช่วยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบถึงปัญหา  อุปสรรค
ของการด าเนินโครงการ  และสามารถประเมินได้ว่าโครงการที่จัดท าขึ้นประสบความส าเร็จมากน้อย
เพียงใด นอกจากนั้นแล้ว ควรมีการประเมินผลถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
      1.3.5  ความเพียงพอของงบประมาณ 

งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินโครงการ ซึ่งการด าเนินให้ส าเร็จจะต้องมีการจัดสรร
งบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนั้นจะต้องค านึงถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการทั้งทาง  
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น หากเป็นโครงการที่มีผลให้ประชาชนมีความสุข
เพ่ิมข้ึน โดยไม่สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณก็ตาม ก็ถือว่าโครงการมีความคุ้มค่าเช่นกัน 

  1.4 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่การติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน
ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม   

การประเมินผลคือ เป็นการรวบรวมผลการติดตามความกาวหน้าของโครงการและการประเมินผล
โครงการของทุกส่วนราชการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็น
เช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่
อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้หรือไม่  มี  ๒ แบบ  ดังนี้   
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๑)  การประเมินผลเชิงปริมาณ  เป็นการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานและการใช้
งบประมาณในแต่ละโครงการโดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินการและจ านวน
งบประมาณทีได้ใช้จ่ายจริง 

๒)  การประเมินผลเชิงคุณภาพ  เป็นการประเมินผลส าเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็นการ
จัดการอบรม/ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
สามปีและแผนด าเนินการประจ าปีโดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
อบรม/ศึกษาดูงานที่มีต่อการด าเนินการในภาพรวมของโครงการซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่า
เป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  
2. ปัญหา อุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ไม่มี 
 
3. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 

2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
   4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   5) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 

ข้อ 
 
 
 
 
 

 


