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คํานํา 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 และข้อ 30 ได้กําหนดให้มีการดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี 
หน้าท่ีดําเนิน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะต้อง 
ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน   
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ 
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว      คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก   จึงได้ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผน พัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้ึน เพ่ือ
รายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกทราบ  

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฯฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด  
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องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง 

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีท่ีผ่านมา ว่ามีความ 
สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมท้ังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนในชุมชน จึงจําเป็นท่ีจะต้องมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการดําเนินการ ในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการทํางานของปีท่ีผ่านมาอีกด้วย ท้ังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ได้กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน และแผนการดําเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้
อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินและตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแต่หาก
ไม่สามารถ บ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได้ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องมีเครื่องมือท่ีสําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานว่าเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็น 
เครื่องมือในการนําข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่การยุติการดําเนินงาน  
 
1.ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือท่ีจําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของ
โครงการท่ีดําเนินการอยู่ โดยท่ีการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให้ ข้อมูล
ป้อนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาท่ีกําลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการ ดําเนินงาน 
ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าท่ีกําหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/ กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลา ใน
การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ท่ีได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างท่ีกําลัง 
ดําเนินการหรือภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซ่ึงการประเมินผลเป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับ
การ ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานท่ีกําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อัน
เป็น ตัวชี้วัดว่าแผนงานท่ีได้ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 
หรือไม่ซ่ึงผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุง 
และตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป  
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2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ 

บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้  
2.1 จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สามารถพิจารณาจากการติดตามและ 

ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ 
ต้องการของประชาชนหรือไม่  

2.2    ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดท่ีผู้บริหารกําหนดไว้หรือไม่  

2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทํางานของเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
3.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
3.2  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้  
3.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกและแก้ไข 

ได้ตรงกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
3.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนําผู้บริหารในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป  

4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
4.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จะต้องดําเนินการตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  
ข้ันตอนท่ี 1  
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  

1) สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  
2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน 

ทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้  
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ข้ันตอนท่ี 2  
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

ข้อ 29 ดังนี้  
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ดังนี้  

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ัง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ 
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ข้ันตอนท่ี 3  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 14 ดังนี้  
(5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ี 
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด 
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ท่ีได้รับ
การแต่งต้ัง ตามระเบียบฯ ได้กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก ดังนี้  

1. ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 –2565) ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0803.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559  

2. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 และ 
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  
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5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
5.1 ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มี

องค์ประกอบท่ีใช้ในการติดตามดังนี้  
(1) แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 28 โดยมีภาค ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม  

(2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
(3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผล 

ด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)  

5.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล  
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้  
(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 –2565)  
(2) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินงาน ต้ังแต่สิ้นสุดปีงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
(3) ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง ท้ังหมด

ในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ หรือไม่  
(4) สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ 5.1 (2)  
(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1(2)  
(6) เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน  
(7) เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล  

5.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)  
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ส่วนท่ี 2 
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
1.วิสัยทัศน์(Vision)  

“ประชาชนอยู่ดี  กินดี  มีความสุข  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”  
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  

การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก โดยการ 
วิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือช่วยในการกําหนดจุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ไปกําหนด 
กลยุทธ์การทํางาน นําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จากการวิเคราะห์ 
SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ด้าน ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

3. เป้าประสงค์  
 1. ทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจาก

โรคติดต่อ 
2. ให้ประชาชนได้รับการบริการทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดี ได้แก่ ระบบการคมนาคม 

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  ปราศจากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม 
3. ทําให้เขตองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเป็นระเบียบและเรียบร้อย 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาในภาคบังคับทุกครัวเรือน  และมีโอกาสศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงข้ึน                            

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและพัฒนาท้องถ่ินให้มากข้ึน 
6. จัดให้มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และทางระบายน้ําเสียของชุมชนให้

ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

7. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตําบล 
8. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ 
9. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป 
10. ประชาชนมีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
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4. ตัวช้ีวัด 
1. การคมนาคมทางบกทางน้ําของประชาชนมีความสะดวกสบายรวดเร็ว 

    2. ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะและการบริการโทรศัพท์สาธารณะใช้พอเพียง 
    3. ประชาชนมีรางระบายน้ําเพ่ือป้องกันน้ําท่วม 
    4. ประชาชนมีแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค 
    5. ประชาชนมีแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร 
    6. ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 

   7. เด็ก  เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 
   8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   9. เด็ก  เยาวชน  ประชาชนหา่งไกลยาเสพติด 
   10. ประชาชนได้รับสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์ 
   11. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ 
   12. ประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพ 
   13. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย  สมบูรณ์แข็งแรง 
   14. ปัญหาโรคติดต่อลดน้อยลง 
   15. เด็ก  เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 

16.วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการส่งเสริม 
   17. ประชาชนมีจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   18. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบําบัดฟ้ืนฟู 
   19. ประชาชนมีส่วนร่วมการจัดเวทีประชาคม 

    20. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  

21. พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  สมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร มีความรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

    22. อบต.มีการพัฒนารายได้ 
    23. จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ  เครื่องใช้  และสถานท่ีปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
    24. ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย เม่ือได้มาติดต่อราชการ 
    25. ประชาชนมีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

5. ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจจากการให้บริการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการอย่างเพียงพอ 
   2. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
   3. ร้อยละ 60 ของกลุ่มอาชีพมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าและประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอด อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 
   5. ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับการให้บริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ 

6. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ไว้อย่างเป็นระบบ 
   7. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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   8. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
9. ร้อยละ 60 ของประชาชนเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบของท้องถ่ิน และสามารถนําไป

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
10. ร้อยละ 100 ของประชาชนได้รับสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์ตามสิทธิ์   

  6. กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาการคมนาคม  ท้ังทางบก  ทางน้ํา 
   2. พัฒนาการไฟฟ้าสาธารณะ 
   3. พัฒนาการระบายน้ํา 
   4. พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการบริโภค อุปโภคได้แก่ บ่อบาดาล สระ ประปา บ่อน้ําต้ืน เป็นต้น 
   5. พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร ได้แก่เหมืองฝาย อ่างเก็บน้ํา ขุดลอกคูคลอง คลองส่งน้ํา  

เป็นต้น  
   6. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  
   7. ส่งเสริมการนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา 
   8. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   9. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   10. จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์   
   11. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
   12. สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
   13. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   14. การควบคุมและระงับโรคติดต่อ 
   15. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน   และประชาชน     

16. ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   17. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   18. ส่งเสริมการป้องกันการทําลาย การบําบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   19. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรูปประชาคม 
   20. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตย 
   21. พัฒนาบุคลากร  ท้ังพนักงานส่วนตําบล  สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร ให้มีความรู้  

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   22. พัฒนารายได้  โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมท้ังระบบการจัดเก็บ

ภาษี 
   23. จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงานให้เพียงพอมีประสิทธิภาพ 
   24. การให้บริการแก่ประชาชน   
   25. ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
   26. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแหล่งท่องเท่ียว 
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  7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. มีทรัพยากรป่าไม้และของป่าท่ีมีคุณค่า 
2. มีอาชีพการเกษตรเป็นท่ียอมรับ 
3. พ้ืนท่ีตั้งสะดวก การสัญจรไปมาข้ามเขตอําเภอ,จังหวัดสะดวกสบาย 
4. มีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค่า 

  8. แผนงาน 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3. แผนงานการศึกษา 
4. แผนงานสาธารณสุข 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6. แผนงานเคหะและชุมชน 
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
10. แผนงานการเกษตร 
11. แผนงานงบกลาง 

 

  9. ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือ
เสริมความม่ันคงของชาติ  ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความม่ันคงแห่งชาติ (คสช.) ค่านิยมหลักของคนไทย 
และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางการดําเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลําปาง นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก เป็นต้น แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ี  ท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 เป็นแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา ความต้องการของประชาชนเอง ซ่ึงจะทําให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างถูกต้องตรงกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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ส่วนท่ี 3 
การติดตามและประเมนิผลการพัฒนาท้องถ่ิน 

 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้ดําเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลแม่พริก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 
2564 โดยเก็บข้อมูลการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ท้ังข้อมูลในเชิงปริมาณและ
เอกสารการรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร และนํามาสรุปเป็นภาพรวมของการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก ดังนี้  
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แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  
 

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ปี พ.ศ.2564 
ชี้แจง  แบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการประเมินอย่างน้องปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก    
2. รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปี พ.ศ. 2564  

ส่วนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  68 15,042,500 97 28,836,600 84 24,260,000 107 77,909,000 98 137,006,000 454 283,054,100 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 22 11,108,000 30 26,076,700 31 28,736,000 52 56,241,000 106 146,238,000 241 268,399,700 
การพัฒนาด้านสังคม 40 16,298,000 34 14,786,000 32 15,293,000 37 15,979,500 36 16,977,000 179 79,333,500 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 24 900,000 17 340,000 24 385,000 26 805,000 34 1,817,000 125 4,247,000 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 91 1,048,760 84 958,091 86 978,091 95 1,031,091 107 1,111,091 463 5,127,124 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  35 3,247,000 37 3,372,000 38 3,272,000 39 3,297,000 40 5,154,200 189 18,342,200 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  36 1,599,000 25 961,500 35 4,740,900 33 4,240,400 40 8,688,400 169 20,230,200 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  19 1,937,000 22 852,000 25 7,707,000 21 2,127,000 23 2,827,000 110 15,450,000 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 8 500,000 8 500,000 11 1,000,000 12 2,900,000 12 2,900,000 51 7,800,000 

รวม 343 51,680,260 354 76,682,891 366 86,371,991 422 164,529,991 496 322,718,691 1,981 701,983,824 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
อบต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลําปาง 

( แบบ ผ 01 ) 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน              
     แผนงานเคหะและชุมชน 67 14,842,500 96 28,636,600 83 24,060,000 106 77,709,000 88 133,906,000 440 279,154,100 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 10 3,100,000 14 3,900,000 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา             
     แผนงานเคหะและชุมชน 20 2,608,000 24 5,916,200 26 3,923,000 46 25,841,000 91 73,088,000 207 111,376,200 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 6,000,000 2 4,590,000 2 5,628,000 0 0 5 7,040,000 10 23,258,000 
     แผนงานการเกษตร 1 2,500,000 4 15,570,500 3 19,185,000 6 30,400,000 10 66,110,000 24 133,765,500 
การพัฒนาด้านสังคม             
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 153,000 6 125,000 9 222,000 9 222,000 7 187,000 38 909,000 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 125,000 6 195,000 6 195,000 7 295,000 7 295,000 31 1,105,000 
     แผนงานเคหะและชุมชน 12 3,085,000 8 986,000 3 650,000 6 592,500 5 1,325,000 34 6,638,500 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 10 285,000 8 310,000 7 210,000 8 230,000 8 230,000 41 1,265,000 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0 0 0 0 1 300,000 0 0 0 0 1 300,000 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 1 350,000 3 650,000 4 1,000,000 
     แผนงานงบกลาง 5 12,640,000 5 13,160,000 5 13,706,000 5 14,280,000 5 14,280,000 25 68,066,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ             
     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200,000 1 200,000 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 24 900,000 17 340,000 18 280,000 22 740,000 28 1,484,000 109 3,744,000 
     แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 6 105,000 4 65,000 5 133,000 15 303,000 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข             
     แผนงานสาธารณสุข 90 978,760 83 888,091 84 898,091 93 951,091 105 1,031,091 455 4,747,124 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 0 0 0 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000 
     แผนงานงบกลาง 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 5 350,000 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  

            

     แผนงานการศึกษา 19 3,035,000 21 3,160,000 20 3,060,000 20 3,060,000 21 4,642,200 101 16,957,200 
     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 1 25,000 1 300,000 2 325,000 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 16 212,000 16 212,000 18 212,000 18 212,000 18 212,000 86 1,060,000 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

            

     แผนงานสาธารณสุข 18 585,000 8 297,500 9 347,500 11 517,000 14 3,507,000 60 5,254,000 
     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1 200,000 8 3,916,500 5 3,266,500 7 4,464,500 21 11,847,500 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

6 550,000 5 50,000 5 50,000 5 50,000 7 310,000 28 1,010,000 

     แผนงานการเกษตร 12 464,000 11 414,000 13 426,900 12 406,900 12 406,900 60 2,118,700 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร              
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 537,000 21 827,000 22 657,000 20 627,000 23 2,827,000 98 5,475,000 
     แผนงานเคหะและชุมชน 7 1,400,000 1 25,000 3 7,050,000 1 1,500,000 0 0 12 9,975,000 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว             
     แผนงานเคหะและชุมชน 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 2,000,000 1 2,000,000 5 4,750,000 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 
     แผนงานการเกษตร 6 230,000 6 230,000 9 730,000 10 880,000 10 880,000 41 2,950,000 
รวมทั้งสิ้น 343 51,680,260 354 76,682,891 366 86,371,991 422 164,529,991 496 322,718,691 1,981 701,983,824 
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4. การจัดทํางบประมาณ 
    ผู้บริหาร อบต.แม่พริก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จํานวน 111 โครงการ งบประมาณ 21,682,780 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 1,357,000.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 9 1,238,600.00 

การพัฒนาด้านสังคม 19 15,497,580.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 70,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 47 417,500.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 1,554,100.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 3 70,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 8 1,478,000.00 

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว - - 

รวม 111 21,682,780.00 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีดังนี้ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
1 การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งผาปงั หมู่ที่ 1  
ต.ผาปัง 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 4,000 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.20 ม. 

241,000 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเด่น
ข้าวควบ หมู่ที ่4 ต.ผาปัง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. 

242,000 

3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าสายหัวบา้น(2)  
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง 

ก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิดคอนกรีต ยาว 
200 ม. 

245,000 

4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า จากส่ีแยกผาปัง
หลวง ? สะพานท่าวังผา ผ่านหน้าโรงเรียนผาปัง
หลวง หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง 

ก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิดคอนกรีต ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 176 เมตร ลึก 0.35 เมตร 

424,000 

5 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังโคมไฟถนน 
ถนนสายซอย 14 หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว 200 ม. และติดต้ัง
โคมไฟถนน จํานวน 5 จุด 

50,000 

6 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังโคมไฟถนน 
ถนนสายซอย 12 หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว 160 ม. และติดต้ัง
โคมไฟถนน จํานวน 4 จุด 

50,000 

7 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายบา้นแพะดอกเข็ม 
- ปางยาว หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว 800 ม. และติดต้ัง
โคมไฟถนน จํานวน 10 จุด 

105,000 

8 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลนํ้าลึก ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดปากบ่อ
กว้าง 6 น้ิว ลึก 43-100 ม. พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนํ้า จํานวน 1 เคร่ือง 

245,600 

9 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหวับ้านนาริน หมู่ที่ 1  
ต.ผาปัง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดปากบ่อ
กว้าง 6 น้ิว ลึก 43-100 ม. พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนํ้า จํานวน 1 เคร่ือง 

4,600 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
10 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบา้นห้วยไร่ หมู่ที่ 4  

ต.ผาปัง 
ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดปากบ่อ
กว้าง 6 น้ิว ลึก 43-100 ม. พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนํ้า จํานวน 1 เคร่ือง 

3,600 

11 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
ต.แม่พริก 

ปรับปรุงระบบประปา โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล
ทดแทนบ่อเดิม ขนาดปากบอ่กว้าง 6 น้ิว ลึก 43-
100 ม. พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมนํ้า จาํนวน 1 เคร่ือง 

245,600 

12 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (สูบนํ้าจาก
แม่น้ําวัง) หมู่ที ่6 ต.แม่พริก 

วางท่อส่งนํ้าดิบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 น้ิว 
ระยะทาง 140 เมตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟ้า
แบบมอเตอร์จมนํ้า จํานวน 1 เคร่ือง 

85,000 

13 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกวา้ง 6 น้ิว ลึก 
43-100 ม. พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมนํ้า จาํนวน 1 เคร่ือง 

245,600 

14 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดปากบ่อ
กว้าง 6 น้ิว ลึก 43-100 ม. พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนํ้า จํานวน 1 เคร่ือง 

245,600 

15 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
ต.แม่พริก 

ก่อสร้างถังเก็บนํ้าดิบ จํานวน 1 ถัง พร้อมปรับปรุง
ระบบจ่ายนํ้าดิบ 

108,000 

16 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเด่น
อุดม หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบผลิตนํ้าประปาให้มี
คุณภาพของนํ้าเพิ่มขึ้น 

55,000 

17 การพัฒนาด้านสังคม โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ 

ต้ังจุดบริการประชาชน 2 จุด 10,000 

18 การพัฒนาด้านสังคม โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
อบต.แม่พริก 

อปพร. ในเขตรับผิดชอบและประชาชน พื้นท่ีเส่ียง
ภัย 

50,000 

19 การพัฒนาด้านสังคม โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปี
ใหม่ 

ต้ังจุดบริการประชาชน 2 จุด 10,000 

20 การพัฒนาด้านสังคม โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เกีย่วกบักฎหมาย
จราจร 

จัดกิจกรรมฝึกการอบรมใหก้ับนักเรียนในพื้นท่ีเขต
รับผิดชอบของ อบต.แม่พริก จาํนวน 1 คร้ัง 

10,000 

21 การพัฒนาด้านสังคม โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภยั จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภยัในพืน้ท่ีเขต
รับผิดชอบของ อบต.แม่พริก จาํนวน 1 คร้ัง 

2,000 

22 การพัฒนาด้านสังคม โครงการค่าพาหนะรับส่งนักเรียนบา้นปางยาว หมู่ที่ 
8 ต.แม่พริก 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมารถรับส่งนักเรียนบ้านปางยาว 
เป็นเวลา จํานวน 10 เดือน 

70,000 

23 การพัฒนาด้านสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด อบต.แม่
พริก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 

10,000 

24 การพัฒนาด้านสังคม โครงการให้ความรู้เร่ืองสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทของ
สตรี อบต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สตรี 5,000 

25 การพัฒนาด้านสังคม โครงการให้ความรู้เร่ืองสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทของ
ผู้สูงอายุ อบต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอาย ุ 5,000 

26 การพัฒนาด้านสังคม โครงการให้ความรู้เร่ืองสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทของ
ผู้พิการ อบต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้พกิาร 5,000 

27 การพัฒนาด้านสังคม โครงการสนับสนุนการจัดงานพธิีและรัฐพิธ ี การจัดงานวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ์
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

10,000 

28 การพัฒนาด้านสังคม โครงการแม่พริกรวมใจ ต่อต้านภัยยาเสพติด จัดกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างพลัง
สังคม ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของ
ทุกป ี

10,000 

29 การพัฒนาด้านสังคม โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อกิจการสาธารณกุศล
ของกิ่งกาชาดอาํเภอแม่พริก 

การจัดกิจกรรม นิทรรศการงานกาชาดสําเร็จลุล่วง 10,000 

30 การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ 11,900,000 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
31 การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการในเขตรับผิดชอบ 2,807,580 
32 การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตรับผิดชอบ 102,000 
33 การพัฒนาด้านสังคม โครงการอบรมความรู้เร่ืองไฟป่า อบรมความรู้เร่ืองไฟป่า 20,000 
34 การพัฒนาด้านสังคม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก 

จัดการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจาํองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายการฝึกอบรม 
50 คน 

85,000 

35 การพัฒนาด้านสังคม โครงการก่อสร้างโรงเก็บของประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
ต.แม่พริก 

ก่อสร้างโรงเก็บของประจําหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 
10.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร สูง 2.80 เมตร 
จํานวน 1 หลัง 

376,000 

36 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ อบต.แม่พริก กลุ่มอาชีพในเขตรับผิดชอบ 20,000 

37 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานฤดูหนาวและ
ของดีนครลําปาง 

สนับสนุนงบประมาณการจัดกจิกรรมของกิ่งกาชาด
ร่วมกับกาชาดจังหวัดจํานวน 1 คร้ัง 

10,000 

38 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการศูนย์บริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลผาปัง 

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลผาปัง จํานวน 20 คน 

20,000 

39 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการศูนย์บริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแม่พริก 

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลแม่พริก จํานวน 20 คน 

20,000 

40 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ อบต.แม่พริก จัดกิจกรรมป้องกันโรคเอดส์ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่นกัเรียนในสถานศึกษา 

5,000 

41 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคท่ีเกิดขึ้นในฤดูหนาว 
อบต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และวธิีการป้องกันการเกิดโรค
ในช่วงฤดูหนาว เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคเมอร์ส 
เป็นต้น 

5,000 

42 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคทางเดินหายใจ  
อบต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และวธิีการป้องกันการเกิดโรค
ทางเดินหายใจ 

5,000 

43 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการปรุงอาหารปลอดภัย อบต.แม่พริก จัดกิจกรรมให้ความรู้และวธิีการปรุงอาหาร ให้
สะอาด ถกูสุขลักษณะ และปลอดภยั 

5,000 

44 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก
ภายในพื้นท่ีตําบลแม่พริก และตําบลผาปัง 

ประชาชนรับทราบขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัโรค
ไข้เลือดออก 

80,000 

45 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดซ้ือพร้อมกับการให้บริการฉีดวัคซีน การทําหมัน 
สุนัขและแมว 

40,000 

46 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก 

อบรมให้ความรู้ด้านสารไอโอดีน กับแกนนําใน
หมู่บ้าน จํานวน 20 คน 

4,300 

47 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัม
เบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก 

วัยรุ่น เยาวชน และประชาชนบ้านแม่พริกบน 
จํานวน 50 คน 

7,850 

48 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมบ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก 

อาสาสมัครสาธารณสุข และสตรีบ้านแม่พริกบน 
จํานวน 50 คน 

7,850 

49 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี หมู่ที่ 6 
ต.แม่พริก 

อบรมให้ความรู้ด้านสารไอโอดีน กับแกนนําใน
หมู่บ้านวังสําราญ จาํนวน 20 คน 

4,300 

50 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัม
เบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที ่
6 ต.แม่พริก 

วัยรุ่น เยาวชน และประชาชนบ้านวังสําราญ 
จํานวน 50 คน 

7,850 

51 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมบ้านวังสําราญ หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก 

อาสาสมัครสาธารณสุข และสตรีบ้านวังสําราญ 
จํานวน 50 คน 

7,850 

52 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านมบ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก 

สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 15-70 ปี จาํนวน 52 คน 7,300 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
53 การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัม
เบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที ่
10 ต.แม่พริก 

วัยรุ่น เยาวชน และประชาชนบ้านสันขี้เหล็ก 
จํานวน 50 คน 

7,850 

54 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัม
เบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที ่
9 ต.แม่พริก 

วัยรุ่น เยาวชน และประชาชนบ้านร่มไม้ยาง จาํนวน 
50 คน 

7,850 

55 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี หมู่ที่ 9 
ต.แม่พริก 

อบรมให้ความรู้ด้านสารไอโอดีน กับแกนนําใน
หมู่บ้าน จํานวน 20 คน 

4,300 

56 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านมบ้านปางยาว หมู่ที ่8 ต.แม่พริก 

สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 15-70 ปี จาํนวน 52 คน 7,300 

57 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี หมู่ที่ 
10 ต.แม่พริก 

อบรมให้ความรู้ด้านสารไอโอดีน กับแกนนําใน
หมู่บ้าน จํานวน 20 คน 

4,300 

58 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านมบ้านร่มไม้ยาง หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก 

อาสาสมัครสาธารณสุข และสตรีบ้านร่มไม้ยาง 
จํานวน 50 คน 

7,850 

59 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัม
เบอร์วัน (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมการอบรมให้กับ วัยรุ่น เยาวชน และ
ประชาชนบ้านนาริน 

7,730 

60 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัม
เบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน )  
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมการอบรมให้กับ วัยรุ่น เยาวชน และ
ประชาชนบ้านผาปังกลาง จาํนวน 45 คน 

7,275 

61 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านมบ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก 

อาสาสมัครสาธารณสุข และสตรีบ้านสันขี้เหล็ก 
จํานวน 50 คน 

7,850 

62 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านมบ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก 

สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 15-70 ปี จาํนวน 52 คน 7,300 

63 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัม
เบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน )  
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมการอบรมให้กับ วัยรุ่น เยาวชน และ
ประชาชนบ้านผาปังหลวง จาํนวน 45 คน 

7,275 

64 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง 

อาสาสมัครสาธารณสุข และสตรีบ้านนาริน จํานวน 
35 คน 

5,600 

65 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์  
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ( อสม.) จาํนวน 6 คน
และกลุ่มอาสาสมัครประจําครอบครัว(อสค.) 
จํานวน 36 คน รวม 42 คน 

6,670 

66 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง 

อาสาสมัครสาธารณสุข และสตรีบ้านนาริน จํานวน 
41 คน 

6,200 

67 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัม
เบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน )  
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมการอบรมให้กับ วัยรุ่น เยาวชน และ
ประชาชนบ้านเด่นอุดมจาํนวน 45 คน 

7,145 

68 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์  
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ( อสม.) จาํนวน 16 คน
และกลุ่มอาสาสมัครประจําครอบครัว(อสค.) 
จํานวน 25 คน รวม 41 คน 

6,525 

69 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
 
 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง 

อาสาสมัครสาธารณสุข และสตรีบ้านผาปังกลาง 
จํานวน 44 คน 

6,500 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
70 การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัม
เบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน /หมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมการอบรมให้กับ วัยรุ่น เยาวชน และ
ประชาชนบ้านห้วยไร่ จํานวน 45 คน 

7,275 

71 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์  
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ( อสม.) จาํนวน 12 คน
และกลุ่มอาสาสมัครประจําครอบครัว(อสค.) 
จํานวน 23 คน รวม 35 คน 

6,225 

72 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง 

อาสาสมัครสาธารณสุข และสตรีบ้านห้วยไร่ จํานวน 
44 คน 

6,500 

73 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์  
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ( อสม.) จาํนวน 10 คน
และกลุ่มอาสาสมัครประจําครอบครัว(อสค.) 
จํานวน 25 คน รวม 35 คน 

6,225 

74 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง 

อาสาสมัครสาธารณสุข และสตรีบ้านเด่นอุดม 
จํานวน 44 คน 

6,585 

75 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์  
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) จํานวน 10 คน
และกลุ่มอาสาสมัครประจําครอบครัว(อสค.) 
จํานวน 25 คน รวม 35 คน 

6,270 

76 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟา้
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

สุนัขและแมวในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีได้ลงทะเบียน 
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว 

7,500 

77 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก 

ดําเนินการจัดกิจกรรม ให้ความรู้ในเร่ืองของการ
บริหารจัดการปญัหาขยะ การคัดแยกขยะ ลด
ปริมาณขยะต้นทาง 

10,000 

78 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก 

ประชาชนกลุ่มเส่ียงจํานวน 50 คน 7,100 

79 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์ 
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก 

อสม.จํานวน 29 คน และประชาชนท่ีเขา้ร่วม
โครงการจํานวน 11 คน 

7,100 

80 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
หมู่ท่ี 3 ต.แม่พริก 

อสม.จํานวน 29 คน และประชาชนท่ีเขา้ร่วม
โครงการจํานวน 11 คน 

5,800 

81 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
บ้านห้วยขี้นก หมู่ที ่7 ต.แม่พริก 

แกนนําหมู่บ้านและ อสม.จํานวน 40 คน 6,100 

82 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์ 
บ้านห้วยขี้นก หมู่ที ่7 ต.แม่พริก 

อบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน ( อสม.) จํานวน 6 คนและกลุ่มอาสาสมัคร
ประจําครอบครัว(อสค.) จาํนวน 45 คน 

6,600 

83 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8 ต.แม่พริก 

แกนนําหมู่บ้านและ อสม.จํานวน 40 คน 6,100 

84 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์ 
บ้านปางยาว หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก 

อบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน ( อสม.) จํานวน 6 คนและกลุ่มอาสาสมัคร
ประจําครอบครัว(อสค.) จาํนวน 45 คน 

6,600 

85 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
 
 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก 

แกนนําหมู่บ้านและ อสม.จํานวน 40 คน 6,100 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
86 การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 
โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์ 
บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก 

อบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน ( อสม.) จํานวน 6 คนและกลุ่มอาสาสมัคร
ประจําครอบครัว(อสค.) จาํนวน 45 คน 

6,600 

87 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชนในเขตรับผิดชอบ 4 โรงเรียน 50,000 

88 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารกลางวัน และโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ 4 โรงเรียน (อนุบาล 1-
ประถมศึกษาปีที ่6) รวม 315 คน 200 วัน เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาํนวน 86 คน 245 วัน 

1,244,000 

89 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 

คณะครู ผู้ปกครอง กลุ่มแม่บ้าน พ่อบา้น ผู้สูงอายุ
และเยาวชน ในพื้นท่ีโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 

20,000 

90 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
โรงเรียนผาปังวิทยา 

คณะครู ผู้ปกครอง กลุ่มแม่บ้าน พ่อบา้น ผู้สูงอายุ
และประชาชนตําบลผาปัง 

30,000 

91 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมทางภาษาไทย-
อเมริกัน โรงเรียนผาปังวิทยา 

นักเรียนโรงเรียนผาปังวิทยา 30,000 

92 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมส่งเสริมตีกลองปูจา เพื่อพัฒนา
วัฒนธรรมประเพณีดนตรีพื้นบ้าน โรงเรียนผาปัง
วิทยา 

เยาวชนร่วมเขา้ค่ายอบรมการตีกลองปูจา 20,000 

93 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจําป ี ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบ 30,000 

94 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการถวายเทียนพรรษาเน่ืองในวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาใหว้ัดและสํานักสงฆ์ในเขต
รับผิดชอบ 

5,000 

95 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานลอยกระทงประจําป ี จัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 30,000 

96 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 5,000 

97 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีแห่ไม้คํ้าสลี หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก จัดงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี(ต้นโพธิ์) 10,000 

98 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสรงนํ้าพระธาตุ สืบชะตาหลวง  
วัดผาปังหลวง หมู่ที ่2 ต.ผาปัง 

จัดงานสืบสานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุและสืบ
ชะตาหลวง 

10,000 

99 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณีไม้คํ้าศรี สืบชะตาหลวง 
สรงนํ้าพระธาตุศิริภูมิวนา แห่ครัวตาน บ้านห้วยไร่ 
หมู่ที่ 4 ตําบลผาปัง 

จัดงานประเพณีไม้คํ้าศรีสืบชะตาหลวง การสรงนํ้า
พระ การแห่ครัวตาน 

10,000 

100 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก 

ต่อเติมหลังคากันสาด ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
10.50 เมตร พร้อมเทคอนกรีต ขนาด กว้าง 1.50 
ยาว 10.50 เมตร 

60,100 

101 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

จัดอบรมเยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 10,000 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
102 การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปลูกป่า บวชปา่ สืบชะตา เวทีเสวนา อบต.
แม่พริก 

จัดกิจกรรม เวทีเสวนา บวชปา่ สืบชะตา และ ปลูก
ป่า 

10,000 

103 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติเทิดไท้องค์ราชัน 
อบต.แม่พริก 

ปลูกป่าในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 50,000 

104 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย 100,000 

105 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพือ่จัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดทําโครงการเพื่อให้ประชาชนท่ีภาคส่วนท่ี
เกี่ยวขอ้ง มีส่วนร่วมในการดําเนินการจดัทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

15,000 

106 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในการปฎิบัติราชการ 

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 5,000 

107 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกีย่วกบักฎหมาย 
ระเบียบ ท้องถิ่น 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจา้ง 

10,000 

108 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการศูนย์ประสานราชการและขอ้มูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอแม่พริก 
จังหวัดลําปาง 

เพื่อบริหารศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจา้งตลอดจนการบริหารราชการของ 
อปท. 

30,000 

109 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจา้ง 

10,000 

110 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ.2540 อบต.แม่พริก 

พนักงานราชการและพนักงานจ้าง อบต.แม่พริก
และตัวแทนหมู่บ้าน รวมจํานวน 50 คน 

10,000 

111 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการปรับปรุงอาคารท่ีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก อบต.แม่พริก 

เปล่ียนหลังคาเดิม ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ต่อเติมห้อง
ทํางาน ปรับปรุงห้องนํ้า 

1,298,000 

รวม 21,682,780 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20



 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

5. การใช้จ่ายงบประมาณ 
         อบต.แม่พริก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 77 โครงการ จํานวนเงิน 16,111,906.31 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 75 
โครงการ จํานวนเงิน 16,111,906.31 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 196,967.81 3 196,967.81 
การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า 1 54,500.00 1 54,500.00 
การพัฒนาด้านสังคม 17 14,263,335.50 17 14,263,335.50 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 15,660.00 2 15,660.00 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 43 349,088.00 43 349,088.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 5 1,183,955.00 5 1,183,955.00 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม       
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 6 48,400.00 6 48,400.00 
การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว       

รวม 77 16,111,906.31 77 16,111,906.31 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้ 

 ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังโคมไฟถนน ถนนสาย
ซอย 14 บ้านแพะดอกเข็ม 

50,000.00 46,482.58 46,482.58 3,517.42 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังโคมไฟถนน ถนนสาย
ซอย 12 บ้านแพะดอกเข็ม 

50,000.00 48,010.71 48,010.71 1,989.29 

3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายบา้นแพะดอกเข็ม-ปาง
ยาว 

105,000.00 102,474.52 102,474.52 2,525.48 

4 การพัฒนาด้าน
แหล่งนํ้า 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเด่นอุดม 55,000.00 54,500.00 54,500.00 500 

5 การพัฒนาด้านสังคม โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
6 การพัฒนาด้านสังคม โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
7 การพัฒนาด้านสังคม ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 50,000.00 23,068.00 23,068.00 26,932.00 
8 การพัฒนาด้านสังคม ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

จราจร 
10,000.00 7,635.00 7,635.00 2,365.00 

9 การพัฒนาด้านสังคม ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 2,000.00 1,920.00 1,920.00 80 
10 การพัฒนาด้านสังคม โครงการค่าพาหนะรับส่งนักเรียนบา้นปางยาว 70,000.00 69,402.00 69,402.00 598 
11 การพัฒนาด้านสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 10,000.00 7,635.00 7,635.00 2,365.00 
12 การพัฒนาด้านสังคม โครงการให้ความรู้เร่ืองสิทธิหน้าท่ีและบทบาทของผู้สูงอาย ุ 5,000.00 2,310.00 2,310.00 2,690.00 
13 การพัฒนาด้านสังคม โครงการให้ความรู้เร่ืองสิทธิหน้าท่ีและบทบาทของผู้พิการ 5,000.00 810 810 4,190.00 
14 การพัฒนาด้านสังคม โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีประจําป ี 10,000.00 3,977.50 3,977.50 6,022.50 
15 การพัฒนาด้านสังคม โครงการแม่พริกรวมใจ ต่อต้านภัยยาเสพติด 

 
10,000.00 8,026.00 8,026.00 1,974.00 
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 ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

16 การพัฒนาด้านสังคม โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อกิจการสาธารณกุศลของกิ่ง
กาชาดอาํเภอแม่พริก 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

17 การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,900,000.00 11,361,700.00 11,361,700.00 538,300.00 
18 การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 2,807,580.00 2,568,600.00 2,568,600.00 238,980.00 
19 การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000.00 95,000.00 95,000.00 7,000.00 
20 การพัฒนาด้านสังคม โครงการอบรมความรู้เร่ืองไฟป่า 20,000.00 18,590.00 18,590.00 1,410.00 
21 การพัฒนาด้านสังคม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่
พริก 

85,000.00 84,662.00 84,662.00 338 

22 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ 20,000.00 5,660.00 5,660.00 14,340.00 

23 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดี
นครลําปาง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

24 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคท่ีเกิดขึ้นในฤดูหนาว 5,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 

25 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกภายใน
พื้นท่ีตําบลแม่พริกและตําบลผาปัง 

80,000.00 51,008.00 51,008.00 28,992.00 

26 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40,000.00 30,240.00 30,240.00 9,760.00 

27 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(บ้านแม่พริกบน) 

4,300.00 4,300.00 4,300.00 0 

28 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน / หมู่บา้น) บ้านแม่พริกบน 

7,850.00 7,850.00 7,850.00 0 

29 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านมบ้านแม่พริกบน 

7,850.00 7,850.00 7,850.00 0 

30 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บา้นวังสําราญ 

4,300.00 4,300.00 4,300.00 0 

31 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน / หมู่บา้น) บ้านวังสําราญ 

7,850.00 7,850.00 7,850.00 0 

32 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านมบ้านวังสําราญ 

7,850.00 7,850.00 7,850.00 0 

33 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านมบ้านห้วยขี้นก 

7,300.00 7,300.00 7,300.00 0 

34 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน / หมู่บา้น) บ้านสันขี้เหล็ก 

7,850.00 7,850.00 7,850.00 0 

35 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน / หมู่บา้น) บ้านร่มไม้ยาง 

7,850.00 7,850.00 7,850.00 0 

36 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บา้นร่มไม้ยาง 

4,300.00 4,300.00 4,300.00 0 

37 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านมบ้านปางยาว 

7,300.00 7,300.00 7,300.00 0 

38 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บา้นสันขี้เหล็ก 

4,300.00 4,300.00 4,300.00 0 

39 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านมบ้านร่มไม้ยาง 
 

7,850.00 7,850.00 7,850.00 0 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

 ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

40 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน 
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บา้นนาริน 

7,730.00 7,730.00 7,730.00 0 

41 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน /หมู่บ้าน ) บ้านผาปังกลาง 

7,275.00 7,275.00 7,275.00 0 

42 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านมบ้านสันขี้เหล็ก 

7,850.00 7,850.00 7,850.00 0 

43 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็ง
เต้านมบ้านแพะดอกเข็ม 

7,300.00 7,300.00 7,300.00 0 

44 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน /หมู่บ้าน ) บ้านผาปังหลวง 

7,275.00 7,275.00 7,275.00 0 

45 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม บ้านนาริน 

5,600.00 5,600.00 5,600.00 0 

46 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์ บ้านนาริน 6,670.00 6,670.00 6,670.00 0 

47 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม บ้านผาปังหลวง 

6,200.00 6,200.00 6,200.00 0 

48 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน /หมู่บ้าน ) บ้านเด่นอุดม 

7,145.00 7,145.00 7,145.00 0 

49 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์ บ้านผาปัง
หลวง 

6,525.00 6,525.00 6,525.00 0 

50 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม บ้านผาปังกลาง 

6,500.00 6,500.00 6,500.00 0 

51 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน /หมู่บ้าน ) บ้านหว้ยไร่ 

7,275.00 7,275.00 7,275.00 0 

52 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์ บ้านผาปัง
กลาง 

6,225.00 6,225.00 6,225.00 0 

53 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม บ้านหว้ยไร่ 

6,500.00 6,500.00 6,500.00 0 

54 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์ บ้านห้วย
ไร่ 

6,225.00 6,225.00 6,225.00 0 

55 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม บ้านเด่นอุดม 

6,585.00 6,585.00 6,585.00 0 

56 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์ บ้านเด่น
อุดม 

6,270.00 6,270.00 6,270.00 0 

57 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากพษิสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจา้ฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

7,500.00 6,840.00 6,840.00 660 

58 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ฯ บา้นแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก 

7,100.00 7,100.00 7,100.00 0 

59 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์ บ้านแม่
เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก 

7,100.00 7,100.00 7,100.00 0 

60 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ฯ บา้นแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก 

5,800.00 5,800.00 5,800.00 0 

61 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านหว้ยขี้นก 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก 

6,100.00 6,100.00 6,100.00 0 

62 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์ บ้านห้วย
ขี้นก หมู่ที ่7 ต.แม่พริก 

6,600.00 6,600.00 6,600.00 0 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

 ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

63 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านปางยาว 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก 

6,100.00 6,100.00 6,100.00 0 

64 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์ บ้านปาง
ยาว หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก 

6,600.00 6,600.00 6,600.00 0 

65 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านแพะดอก
เข็ม หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก 

6,100.00 6,100.00 6,100.00 0 

66 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์ บ้านแพะ
ดอกเข็ม หมู่ที ่11 ต.แม่พริก 

6,600.00 6,600.00 6,600.00 0 

67 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการอาหารกลางวัน 1,244,000.00 1,144,540.00 1,144,540.00 99,460.00 

68 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการอบรมส่งเสริมตีกลองปูจาเพื่อพฒันาวัฒนธรรม
ประเพณีดนตรีพื้นบ้าน(โรงเรียนผาปังวทิยา) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

69 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนพรรษาเน่ืองในวันเข้าพรรษา 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 

70 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

5,000.00 4,415.00 4,415.00 585 

71 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณีไม้คํ้าศรี สืบชะตาหลวง สรงนํ้า
พระธาตุศิริภูมวินา แห่ครัวตาน บ้านห้วยไร่ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

72 การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพือ่การจัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

15,000.00 3,595.00 3,595.00 11,405.00 

73 การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรร
มาภิบาลในการปฏบิัติราชการ 

5,000.00 4,725.00 4,725.00 275 

74 การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ท้องถิ่น 

10,000.00 7,860.00 7,860.00 2,140.00 

75 การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานราชการและข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอแม่พริก จังหวัด
ลําปาง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 

76 การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 10,000.00 1,110.00 1,110.00 8,890.00 

77 การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.2540 

10,000.00 1,110.00 1,110.00 8,890.00 

  รวม 17,163,080.00 16,111,906.31 16,111,906.31 1,031,173.69 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ท่ีไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
1 การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งผาปงั หมู่ที่ 1 ต.
ผาปัง 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 4,000 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.20 ม. 

241,000 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเด่น
ข้าวควบ หมู่ที ่4  ต.ผาปัง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. 

242,000 

3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าสายหัวบา้น(2) หมู่ที่ 
3 ต.ผาปัง 

ก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิดคอนกรีต ยาว 
200 ม. 

245,000 

4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า จากส่ีแยกผาปัง
หลวง - สะพานท่าวังผา ผ่านหน้าโรงเรียนผาปัง
หลวง หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง 

ก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิดคอนกรีต ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 176 เมตร ลึก 0.35 เมตร 

424,000 

รวม 4 1,152,000 
1 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลนํ้าลึก ระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก 
ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1 บอ่ ขนาดปากบ่อ
กว้าง 6 น้ิว ลึก 43-100 ม. พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนํ้า จํานวน 1 เคร่ือง 

245,600 

2 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหวับ้านนาริน หมู่ที่ 1 ต.
ผาปัง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1 บอ่ ขนาดปากบ่อ
กว้าง 6 น้ิว ลึก 43-100 ม. พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนํ้า จํานวน 1 เคร่ือง 

4,600 

3 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบา้นห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ต.
ผาปัง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1 บอ่ ขนาดปากบ่อ
กว้าง 6 น้ิว ลึก 43-100 ม. พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนํ้า จํานวน 1 เคร่ือง 

3,600 

4 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.
แม่พริก 

ปรับปรุงระบบประปา โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล
ทดแทนบ่อเดิม ขนาดปากบอ่กว้าง 6 น้ิว ลึก 43-
100 ม. พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมนํ้า จาํนวน 1 เคร่ือง 

245,600 

5 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (สูบนํ้าจาก
แม่น้ําวัง) หมู่ที ่6 ต.แม่พริก 

วางท่อส่งนํ้าดิบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 น้ิว 
ระยะทาง 140 เมตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟ้า
แบบมอเตอร์จมนํ้า จํานวน 1 เคร่ือง 

85,000 

6 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกวา้ง 6 น้ิว ลึก 
43-100 ม. พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมนํ้า จาํนวน 1 เคร่ือง 

245,600 

7 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1 บอ่ ขนาดปากบ่อ
กว้าง 6 น้ิว ลึก 43-100 ม. พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนํ้า จํานวน 1 เคร่ือง 

245,600 

8 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.
แม่พริก 

ก่อสร้างถังเก็บนํ้าดิบ จํานวน 1 ถัง พร้อมปรับปรุง
ระบบจ่ายนํ้าดิบ 

108,000 

  8 1,183,600 
1 การพัฒนาด้านสังคม โครงการให้ความรู้เร่ืองสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทของ

สตรี อบต.แม่พริก 
จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สตรี 5,000 

2 การพัฒนาด้านสังคม โครงการก่อสร้างโรงเก็บของประจําหมู่บ้าน หมู่ที ่7 
ต.แม่พริก 

ก่อสร้างโรงเก็บของประจําหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 
10.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร สูง 2.80 เมตร  

376,000 

 2 381,000 
1 การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
โครงการศูนย์บริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลผาปัง 

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลผาปัง จาํนวน 20 คน 

20,000 

2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการศูนย์บริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแม่พริก 

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลแม่พริก จํานวน 20 คน 

20,000 

 2 40,000 

25



 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
1 การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ อบต.แม่พริก จัดกิจกรรมป้องกันโรคเอดส์ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้แก่นกัเรียนในสถานศึกษา 
5,000 

2 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคทางเดินหายใจ  
อบต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และวธิีการป้องกันการเกิดโรค
ทางเดินหายใจ 

5,000 

3 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการปรุงอาหารปลอดภัย อบต.แม่พริก จัดกิจกรรมให้ความรู้และวธิีการปรุงอาหาร ให้
สะอาด ถกูสุขลักษณะ และปลอดภยั 

5,000 

4 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก 

ดําเนินการจัดกิจกรรม ให้ความรู้ในเร่ืองของการ
บริหารจัดการปญัหาขยะ การคัดแยกขยะ ลด
ปริมาณขยะต้นทาง 

10,000 

 4 25,000 
1 การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชนในเขตรับผิดชอบ 4 โรงเรียน 50,000 

2 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 

คณะครู ผู้ปกครอง กลุ่มแม่บ้าน พ่อบา้น ผู้สูงอายุ
และเยาวชน ในพื้นท่ีโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 

20,000 

3 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
โรงเรียนผาปังวิทยา 

คณะครู ผู้ปกครอง กลุ่มแม่บ้าน พ่อบา้น ผู้สูงอายุ
และประชาชนตําบลผาปัง 

30,000 

4 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมทางภาษาไทย-
อเมริกัน โรงเรียนผาปังวิทยา 

นักเรียนโรงเรียนผาปังวิทยา 30,000 

5 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจําป ี ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบ 30,000 

6 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานลอยกระทงประจําป ี จัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 30,000 

7 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีแห่ไม้คํ้าสลี หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก จัดงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี(ต้นโพธิ์) 10,000 

8 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสรงนํ้าพระธาตุ สืบชะตาหลวง  
วัดผาปังหลวง หมู่ที ่2 ต.ผาปัง 

จัดงานสืบสานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุและสืบ
ชะตาหลวง 

10,000 

9 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่พริกบน หมู่ที ่4 ต.แม่พริก 

ต่อเติมหลังคากันสาด ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
10.50 เมตร พร้อมเทคอนกรีต ขนาด กว้าง 1.50 
ยาว 10.50 เมตร 

60,100 

 9 270,100 
1 การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

จัดอบรมเยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 10,000 

2 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปลูกป่า บวชปา่ สืบชะตา เวทีเสวนา อบต.
แม่พริก 

จัดกิจกรรม เวทีเสวนา บวชปา่ สืบชะตา และ ปลูก
ป่า 

10,000 

3 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติเทิดไท้องค์ราชัน 
อบต.แม่พริก 

ปลูกป่าในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 50,000 

 3 70,000 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
1 การพัฒนาด้านการเมือง

การบริหาร 
ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย 100,000 

2 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการปรับปรุงอาคารท่ีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก อบต.แม่พริก 

เปล่ียนหลังคาเดิม ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ต่อเติมห้อง
ทํางาน ปรับปรุงห้องนํ้า 

1,298,000 

 2 1,398,000 

  34 4,519,700  

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2564 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก แม่พริก จ.ลําปาง 

ยุทธศาสตร ์

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 107 77,909,000.00 7 1,357,000.00 3 196,967.81 3 196,967.81 
2.การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า 52 56,241,000.00 9 1,238,600.00 1 54,500.00 1 54,500.00 
3.การพัฒนาด้านสังคม 37 15,979,500.00 19 15,497,580.00 17 14,263,335.50 17 14,263,335.50 
4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 26 805,000.00 4 70,000.00 2 15,660.00 2 15,660.00 
5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 95 1,031,091.00 47 417,500.00 43 349,088.00 43 349,088.00 
6.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 39 3,297,000.00 14 1,554,100.00 5 1,183,955.00 5 1,183,955.00 
7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 33 4,240,400.00 3 70,000.00       
8.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 21 2,127,000.00 8 1,478,000.00 6 48,400.00 6 48,400.00 
9.การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 12 2,900,000.00 - - - - - - 

รวม 422 164,529,991.00 111 21,682,780.00 77 16,111,906.31 77 16,111,906.31 

6. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 
2563 – กันยายน 2564)  

ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการที่
เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
ยังไม่ได้ดาํเนินการ 

จํานวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ   
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 0.71 - - 104 24.64 - - 0 0.00 107 
2. ด้านแหล่งนํ้า 1 0.24  -  - 51 12.09  -  - 1 0.24 52 
3. ด้านสังคม 17 4.02  -  - 20 4.73  -  - 2 0.47 37 
4. ด้านเศรษฐกิจ 2 0.47  -  - 24 5.69  -  - 0 0.00 26 
5. ด้านสาธารณสุข 43 10.19  -  - 52 12.32  -  - 0 0.00 95 
6. ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 1.18  -  - 34 8.06  -  - 0 0.00 
39 

7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

0 0.00  -  - 33 7.82  -  - 0 0.00 
33 

8. ด้านการเมืองการบริหาร 6 1.42  -  - 15 3.55  -  - 0 0.00 21 
9. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 0 0.00  -  - 12 2.84  -  - 0 0.00 12 

รวม 77 18.23 - - 345 81.75 - - 3 0.71 422 
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7. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 196,967.81 1.22 - - 196,967.81 1.22 
2. ด้านแหล่งนํ้า 54,500.00 0.34 - - 54,500.00 0.34 
3. ด้านสังคม 14,263,335.50 88.53 - - 14,263,335.50 88.53 
4. ด้านเศรษฐกิจ 15,660.00 0.10 - - 15,660.00 0.10 
5. ด้านสาธารณสุข 349,088.00 2.17 - - 349,088.00 2.17 

  6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1,183,955.00 7.35 - - 1,183,955.00 7.35 
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   0.00 - -   0.00 
8. ด้านการเมืองการบริหาร 48,400.00 0.30 - - 48,400.00 0.30 
9. ด้านการท่องเท่ียว 0 0.00 - - 0 0.00 

รวม 16,111,906.31 100.00 - - 16,111,906.31 100.00 

 
8. รายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

ปี 2564 
งบประมาณที่มีการ 

กันเงิน ปี 2563 
งบประมาณที่มีการ 

กันเงิน ปี 2564 
รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 196,967.81 0.94 857,900.00 4.08 1,152,000 5.48 2,206,867.81 

2. ด้านแหล่งนํ้า 54,500.00 0.26   0.00 1,175,400 5.59 1,229,900.00 

3. ด้านสังคม 14,263,335.50 67.82   0.00 376,000 1.79 14,639,335.50 

4. ด้านเศรษฐกิจ 15,660.00 0.07   0.00   0.00 15,660.00 

5. ด้านสาธารณสุข 349,088.00 1.66   0.00   0.00 349,088.00 

6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1,183,955.00 5.63   0.00 60,100 0.29 1,244,055.00 

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   0.00   0.00   0.00 0.00 

8. ด้านการเมืองการบริหาร 48,400.00 0.23   0.00 1,298,000 6.17 1,346,400.00 

9. ด้านการท่องเท่ียว 0 0.00   0.00   0.00 0.00 

รวม 16,111,906.31 76.61 857,900.00 4.08 4,061,500.00 19.31 21,031,306.31 
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ส่วนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
ลําดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 แผนท่ีวางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 
มีโครงการท่ีตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจํานวนมาก 
 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนทุกปี 
และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานะการคลังของท้องถ่ิน 

2 การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้า
ไม่เป็นตามแผนท่ีตั้งไว้ 

ควรดําเนินงานตามแผนท่ีได้กําหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน 
จึงไม่เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามแผน ซ่ึง
ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ท่ีกําหนดไว้ 
 

แผนเป็นปัจจัยสําคัญในการนําพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายท่ีต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความสําคัญและทําความเข้าใจเก่ียวกับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหา/อุปสรรคท่ีสะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
อย่างจริงจัง 

4 งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ 

ใช้งบประมาณตามโครงการท่ีกําหนดข้ึนตาม
แผนปฏิบัติ 

5 ระยะเวลาในการจัดทําโครงการท่ีกําหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 
 

-หน่วยงานเห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการ 
โดยคํานึงถึงตัวชี้วัดท่ีกําหนดเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือ
ในการร่วมจัดโครงการท่ีจัดข้ึน 

6 การรายงานผลการดําเนินงานจากหน่วยงานอ่ืนท่ี
ได้สนับสนุนงบประมาณดําเนินการ 
 

ควรเร่งรัดหน่วยงานท่ีต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผล
การดําเนินงานเม่ือดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลไปสรุปผลได้อย่างรวดเร็ว 

 
สรุป 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก ตามท่ีได้กําหนดยุทธศาสตร์ท้ัง 9 ด้าน บรรจุโครงการไว้ จํานวน 422 โครงการ สามารถนําโครงการ
มาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 111 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 26.30 ของโครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ปี พ.ศ. 2564 การเบิกจ่าย
งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 75 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 17.77  
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คําช้ีแจง  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก     
2.  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน              
ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564 

3. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีได้ปฏิบัติ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีไม่ได้ปฏิบัติ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยู่ใน

แผน 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  3 0.71 104 24.64 107 
2. การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า 1 0.24 51 12.09 52 
3. การพัฒนาด้านสังคม 17 4.02 20 4.73 37 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 0.47 24 5.69 26 
5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 43 10.19 52 12.32 95 
6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  5 1.18 34 8.06 39 
7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  0 0.00 33 7.82 33 
8. การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร  6 1.42 15 3.55 21 
9. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 0 0.00 12 2.84 12 

รวม 77 18.23 345 81.75 422 
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ส่วนท่ี  3  ผลการดําเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมแบ่งตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ) 

รวม 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 30.28 61.98 7.74 100 
2) ด้านแหล่งน้ํา 33.11 58.04 8.85 100 
3) ด้านสังคม 21.21 71.28 7.51 100 
4) ด้านเศรษฐกิจ 20.76 69.72 9.52 100 
5) ด้านสาธารณสุข 29.24 63.17 7.59 100 
6) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 27.60 65.63 6.77 100 
7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24.18 69.12 6.70 100 
8) ด้านการเมือง การบริหาร 20.46 69.05 10.49 100 

สรุปภาพรวม 25.86 66.00 8.15 100 
 
* ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จากการสุ่มตัวอย่างท้ังหมด จํานวน 
168 ตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ระดับคะแนนความพึงพอใจนํามาจากการกรอกคะแนน แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ประจําปี 2563 โดยมีหลักเกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนความพึงพอใจดังต่อไปนี้ 

ระดับคะแนนความพึงพอใจ ผลลัพธ์ 
ระดับคะแนน 0-3 คะแนน ไม่พอใจ 
ระดับคะแนน 4-7 คะแนน พอใจ 
ระดับคะแนน 8-10 คะแนน พอใจมาก 
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         5.  ผลคะแนนตามแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก  

ยุทธศาสตร์ท่ี  1    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.53 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.52 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.53 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.43 
5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.43 
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.27 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.51 
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.58 

ภาพรวม 6.48 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2      ด้านแหล่งน้ํา     
1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.58 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.43 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.49 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.46 
5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.44 
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.35 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.37 
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.53 

ภาพรวม 6.46 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3     ด้านสังคม      
1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.32 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.10 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.29 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.21 

5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.17 

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.20 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.23 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.28 

ภาพรวม 6.22 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4    ด้านเศรษฐกิจ     
1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 5.95 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 5.96 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.10 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.05 

5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 5.89 

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 5.95 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.04 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.04 

ภาพรวม 6.00 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5    ด้านสาธารณสุข                      
1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.45 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.45 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.40 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.41 

5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.45 

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.32 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.43 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.58 

ภาพรวม 6.44 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6    ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.39 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.46 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.49 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.39 

5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.43 

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.26 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.45 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.63 

ภาพรวม 6.44 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  7    ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม    
1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.47 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.32 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.24 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.31 

5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.37 

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.17 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.35 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.47 

ภาพรวม 6.34 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  8    ด้านการเมืองการบริหาร      
1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 5.97 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 5.96 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.01 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.08 

5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 5.99 

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 5.99 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 5.97 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.16 

ภาพรวม 6.02 
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ส่วนท่ี 4 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล 

ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
***************** 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 และข้อ 30 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแจ้งแนวทางพิจารณาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยเป็น
แบบท่ีกําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด
ไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบ
หรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้
ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังกล่าว จึงได้ดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (5) 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 
 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวม 100 
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1. ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้

1. สรุปสถานการณ์พัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis /Demand (Demand  
Analysis) / Global Demand  และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)   

10 10 

2.การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆเพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลติน่ันเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได้กําหนดไว้
เท่าไร จํานวนท่ีไมส่ามารถดําเนินการไดม้ีจํานวนเท่าไร สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจ
หน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 5 

3.การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคต่างๆมาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีหรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภณัฑ์ การดําเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร  
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามท่ีไดร้ับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆจนนําไปสู่การ
จัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้  SWOT Analysis /Demand 
(Demand  Analysis) / Global Demand  และ Trend และหลัก
การบูรณาการ(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ี
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านเกษตรและแหล่ง
นํ้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10 9 

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ 60 47 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดาํเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีกําหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

 (5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้
5.2 กําหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกําหนด
วัตถุประสงค์อดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลกัการ
และเหตุผล วิธีการดาํเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)มีความชัดเจน
นําไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องชัดเจน สามารถระบุ
จํานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ี
จะทําท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจะจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดเจน
ลงไปว่าคือกลุม่เป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ(1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5) การสร้างความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง  มั่งค่ัง ยังยืน 

(5) 4 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูก่าร
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี ท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพ่ือสร้างสังคมสงูวัย
และการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (3) การลดความ
เลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับความเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (6) การบรหิารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 4 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0  
 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทําน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ ไปสู่สนิค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(3)เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลติสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสรา้งสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีได้กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลือ่นการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมส่ามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจาก
กันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรอื
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ีได้กําหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้เป็น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้
ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้าน
เกษตรและแหล่งนํ้า) (LSEP) 

(5) 5 

5.9 งบประมาณมคีวาม
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ ในการ
จัดทําโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
ประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกตอ้งตาม
หลักวิชาการช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสใน
การกําหนดราคาและตรวจสอบไดใ้นเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าของการนําไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบ
อ่ืนๆ 

(5) 3 

5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาด
ว่าจะไดร้ับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator) :KPI) ท่ี
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกําหนดความพึงพอใจ การ
กําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดจากสิ่งท่ี
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 5 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คํานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับความสาํเร็จได้ (3) ระบุสิง่ท่ี
ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลตอ่การ
บ่งบอกเวลาได ้

(5) 5 

รวมคะแนน 100 86 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

ผลสรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 5 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 47 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (4) 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (4) 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (4) 
 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (4) 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (4) 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

(5) 

 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (4) 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (3) 
 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 
 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวม 86 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
 3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
 3.5 กลยุทธ์ (5) 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
 3.8 แผนงาน (5) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวม 100 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล/
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งนํ้า ลักษณะของไม/้ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

 (2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจํานวนประชากร 

(2) 2 

 (3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

 (4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

 (5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุม่อาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านเกษตรและแหล่งนํ้า) 

(2) 2 

 (6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา  
ประเพณีและงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน  สินค้าพ้ืนเมอืง 
และของท่ีระลึกฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

 (7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 2 

 (8) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 0 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดาํเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ และเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(3) 3 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลมุความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 

20 
(5) 

 
5 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
 

(3) 3 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้
 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมปัิญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

(3) 3 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ 
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 3 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

 (3) 3 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่  S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ  T-
Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 

3. ยุทธศาสตร ์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 60 51 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเดน็
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

 (10) 8 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 
 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

(10) 8 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 8 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องการทําตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
น้ัน 

(5) 5 

3.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งมันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี
จริงท่ีจะนําไปสู่ผลสําเรจ็ทางยุทธศาสตร ์
 
 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้
3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ่งหมาย

ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

(5) 5 

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ีเกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 92 
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ผลสรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 18 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 51 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (8) 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (8) 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (8) 
 3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
 3.5 กลยุทธ์ (5) 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
 3.8 แผนงาน (5) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (4) 

รวม 92 
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การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(http://e-plan.dla.go.th/) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 5 
การติดตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
***************************** 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 และข้อ 30 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 2107 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2558 เรื่อง เร่งรัดการนําเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณานําเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จึงดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยระบบ e-plan ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ส่วนท่ี 6 
สรุปผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

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

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริกฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลท่ีสําคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 

2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561 - 2565) สรุปผลการดําเนินงาน 
เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ) มีดังนี้ 
 2.1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ประจําปี พ.ศ.2564 (ต้ังแต่เดือน 
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  
 

ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการที่
เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
ยังไม่ได้ดาํเนินการ 

จํานวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ   
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 0.71 - - 104 24.64 - - 0 0.00 107 
2. ด้านแหล่งนํ้า 1 0.24  -  - 51 12.09  -  - 1 0.24 52 
3. ด้านสังคม 17 4.02  -  - 22 5.21  -  - 2 0.47 37 
4. ด้านเศรษฐกิจ 2 0.47  -  - 24 5.69  -  - 0 0.00 26 
5. ด้านสาธารณสุข 43 10.19  -  - 52 12.32  -  - 0 0.00 95 
6. ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 1.18  -  - 34 8.06  -  - 0 0.00 
39 

7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

0 0.00  -  - 33 7.82  -  - 0 0.00 
33 

8. ด้านการเมืองการบริหาร 6 1.42  -  - 15 3.55  -  - 0 0.00 21 
9. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 0 0.00  -  - 12 2.84  -  - 0 0.00 12 

รวม 77 18.24 - - 347 82.23 - - 3 0.71 422 
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 2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 196,967.81 1.22 - - 196,967.81 1.22 
2. ด้านแหล่งนํ้า 54,500.00 0.34 - - 54,500.00 0.34 
3. ด้านสังคม 14,263,335.50 88.53 - - 14,263,335.50 88.53 
4. ด้านเศรษฐกิจ 15,660.00 0.10 - - 15,660.00 0.10 
5. ด้านสาธารณสุข 349,088.00 2.17 - - 349,088.00 2.17 

  6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1,183,955.00 7.35 - - 1,183,955.00 7.35 
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   0.00 - -   0.00 
8. ด้านการเมืองการบริหาร 48,400.00 0.30 - - 48,400.00 0.30 
9. ด้านการท่องเท่ียว 0 0.00 - - 0 0.00 

รวม 16,111,906.31 100.00 - - 16,111,906.31 100.00 

3. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนท่ี มีเพียงข้อร้อง

ทุกข์ท่ีต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกดําเนินการแก้ไขให้ เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาท่ีเกิดข้ึนองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกยังไม่สามารถ
แก้ไขให้ได้ ประชาชนในพ้ืนท่ีก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่พอใจในท่ีสุด 

5. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีดังนี้ 

ปัญหา 
1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ 
2) ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก 
3) ประชาชนมีความต้องการซ่ึงความต้องการดังกล่าวมีเป็นจํานวนมาก 
อุปสรรค 
1) อํานาจหน้าท่ีมีข้อจํากัดทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 
ปัญหา 
1) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว้ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
อุปสรรค 
1) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ท้ังหมด 
2) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกต้ังงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน บาง

รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทําให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และต้ังจ่ายรายการใหม่ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีระดับความสําเร็จท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายท่ีวางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

6.1 การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 2) ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
 3) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แต่ละด้านท่ีจะต้องดําเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 

6.2 การบริการประชาชน 
 1) ควรปรับสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ีเพียงพอ สะดวก 
สะอาด และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้คําแนะนําท่ีดี 
 2) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ 
 3) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและ
ถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สามารถดําเนินการได้ จะส่งผลให้
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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