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แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2560�2562) ขององค"การบริหารส%วนตําบลแม%พริก 
ช้ีแจง  แบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป$ของ
องค�การบริหารส'วนตําบลแม'พริกภายใต*แผนยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส'วนตําบลแม'พริก โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการประเมินอย'างน*องป$ละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 
ของทุกป$ 

ส%วนท่ี  1  ข/อมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองค�กรปกครองส'วนท*องถ่ิน   องค�การบริหารส'วนตําบลแม'พริก    
2. รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. 2560�2562) ภายในเดือนเมษายน 

ส%วนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป� 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป$  

3.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป$ (พ.ศ.2560�2562) 
ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 รวม 3 ป� 

ยุทธศาสตร" จํานวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*าน
โครงสร*างพื้นฐาน 

50 7,180,000 81 15,827,500 119 154,694,000 250 177,701,500 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านแหล'ง
นํ้า 

49 48,956,200 34 24,776,000 47 92,449,408 130 166,181,608 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านสังคม 38 13,953,000 26 13,067,000 21 11,982,000 85 39,002,000 

4. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาด*าน
เศรษฐกิจ 

32 1,170,000 11 265,000 11 905,000 54 2,340,000 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*าน
สาธารณสุข 

41 2,678,970 35 888,970 34 828,970 110 4,396,910 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*าน
การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

33 4,040,600 31 4,010,600 29 3,900,600 93 11,951,800 

7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อม 

20 857,100 33 9,488,000 35 23,888,100 88 34,233,200 

8. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*าน
การเมือง�การบริหาร 

40 4,201,000 25 2,234,000 27 9,884,000 92 16,319,000 

รวม 303 83,036,870 276 70,557,070 323 298,532,078 902 452,126,018 
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3.2 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.2560�2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 รวม 3 ป� 

ยุทธศาสตร" จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านโครงสร*าง
พื้นฐาน 

17 3,061,000.00 �7 �1,190,000.00 �7 �8,470,000.00 3 �6,599,000 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านแหล'งนํ้า 5 3,532,600.00 1 68500 0 14,642,000.00 6 18,243,100.00 
3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านสังคม 0 � 0 0 0 0 0 0 

4. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาด*านเศรษฐกิจ 0 � 0 0 0 0 0 0 
5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านสาธารณสุข 0 � 0 0 0 0 0 0 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

0 � 0 0 0 0 0 0 

7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อม 

3 137,700.00 �1 �72,000.00 0 0 2 65,700.00 

8. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการเมือง�
การบริหาร 

0 � 0 0 0 0 0 0 

รวม 25 6,731,300.00 �7 �1,193,500.00 �7 6,172,000.00 11 11,709,800.00 

หมายเหตุ จํานวนตัวเลขท่ีมีค'าติดลบหมายถึงว'ามีการโอนย*ายโครงการและงบประมาณท่ีมีอยู'ในป$ พ.ศ.2561 และ
ป$ พ.ศ. 2562 ไปไว*ในป$งบประมาณ พ.ศ. 2560 

3.3 สรุปรวมจํานวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนา  3  ป$ (พ.ศ.2560�2562) 
ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 รวม 3 ป� 

ยุทธศาสตร" จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*าน
โครงสร*างพื้นฐาน 

67 10,241,000.00 74 14,637,500.00 112 146,224,000.00 253 171,102,500.00 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านแหล'ง
นํ้า 

54 52,488,800.00 35 24,844,500.00 47 107,091,408.00 136 184,424,708.00 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านสังคม 38 13,953,000.00 26 13,067,000.00 21 11,982,000.00 85 39,002,000.00 

4. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาด*าน
เศรษฐกิจ 

32 1,170,000.00 11 265,000.00 11 905,000.00 54 2,340,000.00 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*าน
สาธารณสุข 

41 2,678,970.00 35 888,970.00 34 828,970.00 110 4,396,910.00 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*าน
การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

33 4,040,600.00 31 4,010,600.00 29 3,900,600.00 93 11,951,800.00 

7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อม 

23 994,800.00 32 9,416,000.00 35 23,888,100.00 90 34,298,900.00 

8. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*าน
การเมือง�การบริหาร 

40 4,201,000.00 25 2,234,000.00 27 9,884,000.00 92 16,319,000.00 

รวม 328 89,768,170.00 269 69,363,570.00 316 304,704,078.00 913 463,835,818.00 
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป$ 2560 รอบท่ี 1 ต้ังแต'เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560  
 

จํานวนโครงการที่
เสร็จ 

จํานวนโครงการที่อยู%
ในระหว%างดาํเนินการ 

จํานวนโครงการที่ยัง
ไม%ได/ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ   
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร" จํานวน ร/อยละ จํานวน ร/อยละ จํานวน ร/อยละ จํานวน ร/อยละ จํานวน ร/อยละ จํานวน 

1. ด*านโครงสร*างพื้นฐาน 9 23.08 11 28.21 19 48.72 0 0 15 38.46 39 
2. ด*านแหล'งนํ้า 0 0.00 1 14.29 6 85.71 0 0 3 42.86 7 
3. ด*านสังคม 5 25.00 0 0.00 15 75.00 0 0 0 0.00 20 
4. ด*านเศรษฐกิจ 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0 0 0.00 3 
5. ด*านสาธารณสุข 2 25.00 0 0.00 6 75.00 0 0 0 0.00 8 
6. ด*านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

2 10.00 0 0.00 18 90.00 0 0 0 0.00 20 

7.ด*านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล*อม 

1 14.29 1 14.29 5 71.43 0 0 2 28.57 7 

8. ด*านการเมืองการ
บริหาร 

9 52.94 0 0.00 8 47.06 0 0 0 0.00 17 

รวม 28 23.14 13 10.74 80 66.12 0 0 20 16.53 121 
 
5. การเบิกจ'ายงบประมาณป$ 2560 รอบท่ี 1 ต้ังแต'เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560  
 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
ยุทธศาสตร" 

จํานวนเงิน ร/อยละ จํานวนเงิน ร/อยละ จํานวนเงิน ร/อยละ 
1. ด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน     469,000.00  48.10    506,000.00  51.90      975,000.00  100.00 
2. ด*านแหล'งนํ้า 0.00   0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 
3. ด*านสังคม  6,036,205.00  100.00 0.00  0.00    6,036,205.00  100.00 
4. ด*านเศรษฐกิจ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5. ด*านสาธารณสุข      13,374.00  100.00 0.00  0.00        13,374.00  100.00 
6. ด*านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1,034,523.68  100.00 0.00  0.00    1,034,523.68  100.00 
7. ด*านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม        3,300.00  100.00 0.00  0.00          3,300.00  100.00 
8. ด*านการเมืองการบริหาร     424,134.87  100.00 0.00  0.00      424,134.87  100.00 

รวม  7,980,537.55  94.04    506,000.00  5.96    8,486,537.55  100.00 
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ส%วนท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได/รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6. โครงการท่ีได*รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   ประจําป$งบประมาณ 2560 

ผลการดําเนินงาน รวม 
โครงการ ดําเนินการ

เสร็จแล/ว 
อยู%ในระหว%าง
ดําเนินการ 

ยังไม%ได/
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได/รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ%ายไป 

1. เงินเดือนถ'ายโอนบุคลากร �       184,620.00  
2. เงินสมทบ กบข. ถ'ายโอนบุคลากร �           9,231.00  
3. เงินค'ารักษาพยาบาลถ'ายโอนบุคลากร �    � 
4.เงินสมทบทบกองทุนประกันสังคมผู*ดูแลเด็ก 5 %  �    � 
5. โครงการซ'อมบํารุงรักษาถนนคอนกรีตเดมิด*วย
การเสริมผิวแอสฟJลท�ติกคอนกรีตสาย ลป 5337 
บ*านสันข้ีเหล็ก หมู'ท่ี 10 ต.แม'พรกิ อ.แม'พริก      
จ.ลําปาง 

�    835,000.00 

รวม     1,028,851.00 
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แบบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป�  (พ.ศ.  2560�2562) 
โครงการที่ได/ดําเนินการ 

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 (ตุลาคม 2559– มีนาคม 2560) 
1. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านโครงสร/างพ้ืนฐาน   
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือยกระดับความเปEนอยู%และอํานวยความสะดวกในชุมชน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  ด/านการคมนาคม ท้ังทางบกและทางน้ํา 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

1 โครงการก'อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน*าสํานัก
สงฆ�ปางยาว หมู'ท่ี 8 ต.แม'พริก อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

2 โครงการก'อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก
ศาลาอเนกประสงค� หมู'ท่ี 8 ต.แม'พริก อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

3 โครงการก'อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน*าบ*าน
ผู*ใหญ' หมู'ท่ี 8 ต.แม'พริก อ.แม'พรกิ จ.ลําปาง 

176,500.00 176,000.00 

4 โครงการก'อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบนอก 
บ*านแพะดอกเข็ม หมู'ท่ี 11 ต.แม'พริก อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

293,500.00 293,000.00 

 รวม 470,000.00 469,000.00 
 
1.2 แนวทางการพัฒนา  ด/านไฟฟIาสาธารณะ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

    
 
1.3 แนวทางการพัฒนาการระบายน้ํา 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

    
2. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านแหล%งน้ํา  
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือเน/นการพัฒนาด/านแหล%งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
2.1 แนวทางการพัฒนา  ด/านแหล%งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

    
2.2 แนวทางการพัฒนา  ด/านแหล%งน้ําเพ่ือการเกษตร 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 
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3. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านสังคม  
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  รวมท้ังเสริมสร/างความเข/มแข็งของ
ชุมชน 
3.1 แนวทางการพัฒนา  ด/านการส%งเสริมความเข/มแข็งของชุมชน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย� 100,000.00 22,605.00 
 รวม 100,000.00 22,605.00 

3.2 แนวทางการพัฒนา  ด/านการนันทนาการและการส%งเสริมกิจกรรมการกีฬา  

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

    
3.3 แนวทางการพัฒนา  ด/านการปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

    
3.4 แนวทางการพัฒนา  ด/านการปIองกันและแก/ไขปLญหายาเสพติด 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

    
3.5 แนวทางการพัฒนา  ด/านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห" 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

1 โครงการอุดหนุนค'าพาหนะรับ�ส'งนักเรียนบ*านปางยาว 70,000.00 28,000.00 
2 เบ้ียยังชีพผู*สูงอาย ุ 10,130,000.00 4,832,000.00 
3 เบ้ียยังชีพผู*พิการ 2,209,000.00 1,105,600.00 
4 เบ้ียยังชีพผู*ปMวยเอดส� 108,000.00 48,000.00 
 รวม 12,517,000.00 6,013,600.00 

4. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านเศรษฐกิจ  
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือส%งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได/ 
4.1 แนวทางการพัฒนา  ด/านการส%งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได/ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

    
4.2 แนวทางการพัฒนา ด/านสนับสนุนกิจกรรมของกลุ%มอาชีพต%าง ๆ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 
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5. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านสาธารณสุข  
    � วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แนวทางการพัฒนา  ด/านการส%งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

1 โครงการรณรงค�ปNองกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว 5,000.00 3,900.00 
 รวม 5,000.00 3,900.00 

5.2  แนวทางการพัฒนาด/าน การควบคุมและระงับโรคติดต%อ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

2 โครงการรณรงค�ปNองกันและระงับโรคไข*เลือดออกภายใน
พ้ืนท่ีตําบลแม'พริก และตาํบลผาปJง 

120,000.00 9,474.00 

 รวม 120,000.00 9,474.00 
6. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือส%งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานในท/องถ่ิน 
6.1 แนวทางการพัฒนา  ด/านสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

1 โครงการอาหารกลางวัน 1,372,000.00 684,000.00 
2 โครงการอาหารเสรมินม 891,000.00 350,523.68 
 รวม 2,263,000.00 1,034,523.68 

6.2  ส%งเสริมประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิปLญญาท/องถ่ิน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

    
7. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล/อม  
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือให/เกิดความน%าอยู%และความย่ังยืน 
7.1 แนวทางการพัฒนา  ด/านการสร/างจิตสํานึกในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล/อม 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

    
7.2 แนวทางการพัฒนาด/านการปIองกัน การทําลาย การบําบัดและฟOPนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล/อม 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

1 โครงการอบรมความรู*เรื่องไฟปMา 20,000.00 3,300.00 
 รวม 20,000.00 3,300.00 
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8. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านการเมืองการบริหาร  
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือพัฒนาความรู/ ความเข/าใจของประชาชนในการมีส%วนร%วมในกิจกรรมทาง
การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค"การบริหารส%วน
ตําบลเพ่ือให/บริการแก%ประชาชนได/อย%างมีประสิทธิภาพ 
8.1 แนวทางการพัฒนา  ด/านการส%งเสริมการมีส%วนร%วมรูปประชาคม 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

    
8.2  แนวทางการพัฒนา  ด/านการส%งเสริมความรู/ ความเข/าใจ เก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหาร การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

    
8.3 แนวทางการพัฒนา  ด/านการพัฒนาบุคลากรท้ังพนักงานส%วนตําบล สมาชิกสภา อบต. คณะผู/บริหาร ให/มี
ความรู/ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

    
8.4  แนวทางการพัฒนา ด/านการพัฒนารายได/โดยการปรับปรุงแหล%งรายได/ วิธีการหารายได/ รวมท้ังระบบ
การจัดเก็บภาษี 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

1 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี   

8.5  แนวทางการพัฒนา ด/านการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช/และสถานท่ีปฏิบัติงานให/เพียงพอมี
ประสิทธิภาพ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

1 รายจ'ายเพ่ือบํารุงรักษาและซ'อมแซมทรัพย�สิน 615,000.00 4,137.07 
2 วัสดุสาํนักงาน 200,000.00 82,245.00 
3 วัสดุ พาหนะและขนส'ง 100,000.00 100,000.00 
4 วัสดุเช้ือเพลิงและหล'อลื่น 270,000.00 128,607.00 
5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร' 30,000.00 12,660.80 
6 วัสดุก'อสร*าง 100,000.00 7,495.00 
7 วัสดุไฟฟNาและวิทย ุ 100,000.00 40,090.00 
8 จัดหาครภุณัฑ�ภายใน อบต. 326,700.00 18,900.00 
 รวม 1,741,700.00 394,134.87 
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8.6 แนวทางการพัฒนาการให/บริการแก%ประชาชน 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข/อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ%ายจริง 

1 โครงการบริหารศูนย�รวมข*อมูลข'าวสาร อ.แม'พริก  
จ.ลําปาง 

30,000.00 30,000.00 

 รวม 30,000.00 30,000.00 
  
รวมงบประมาณตามข/อบัญญัติงบประมาณรายจ%ายท้ังส้ิน 17,216,700.00 บาท  
รวมจ%ายจริงตามข/อบัญญัติงบประมาณรายจ%ายท้ังส้ิน  7,980,537.55 บาท 
 

 
โครงการจ%ายเงินสะสมประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ที่ได/ดําเนินการแล/วเสร็จ 
ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 (ตุลาคม 2559– มีนาคม 2560) 

 
1. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านโครงสร/างพ้ืนฐาน   
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือยกระดับความเปEนอยู%และอํานวยความสะดวกในชมุชน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  ด/านการคมนาคม ท้ังทางบกและทางน้าํ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว/ 
งบประมาณท่ี

จ%ายจริง 

1 โครงการซ'อมแซมถนนลูกรังสายบ*านนายส'ง�วังกวาง 52,600.00 52,000.00 
2 โครงการก'อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ*านปางยาว � หน'วยอนุรักษ�ต*นนํ้า 130,000.00 129,000.00 
3 โครงการซ'อมแซมถนนลูกรังสายทุ'งแพะใต* หมู'ท่ี 7 ตําบลแม'พริก 78,800.00 78,000.00 
4 โครงการซ'อมแซมถนนลูกรังสายทุ'งใต* หมู'ท่ี 7 ตําบลแม'พริก 48,600.00 48,000.00 
5 โครงการก'อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบนอก 200,000.00 199,000.00 
 รวม 510,000.00 506,000.00 

 
รวมงบประมาณรายจ%ายท่ีตั้งไว/ 510,000.00 บาท  
รวมงบประมาณท่ีจ%ายจริง  506,000.00 บาท 
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โครงการที่อยู%ระหว%างดําเนินการ 
 

1. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านโครงสร/างพ้ืนฐาน   
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือยกระดับความเปEนอยู%และอํานวยความสะดวกในชุมชน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  ด/านการคมนาคม ท้ังทางบกและทางน้ํา 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงิน

สะสม 

วงเงินตาม
สัญญา 

1 โครงการก'อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 เช่ือม ซอย 6 
บ*านแม'เชียงรายลุ'ม หมู'ท่ี 3 ต.แม'พริก อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

122,000.00  121,500.00 

2 โครงการก'อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ*านแม'
เชียงรายลุ'ม หมู'ท่ี 3 ต.แม'พริก อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

77,000.00  76,500.00 

3 โครงการก'อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/2 บ*านแม'
เชียงรายลุ'ม หมู'ท่ี 3 ต.แม'พริก อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

29,600.00  29,000.00 

4 โครงการก'อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบแม'นํ้าวังท*ายบ*าน 
บ*านแม'เชียงรายลุ'ม หมู'ท่ี 3 ต.แม'พริก อ.แม'พริก จ.ลําปาง  

88,900.00  88,000.00 

5 โครงการซ'อมแซมถนนลูกรังสายทุ'งใหม' บ*านแม'พริกบน หมู'ท่ี 4 
ต.แม'พริก อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

 63,000.00  62,000.00  

6 โครงการซ'อมแซมถนนลูกรังสายทุ'งนาแอ*ว หมู'ท่ี 4 ต.แม'พริก    
อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

 47,700.00  47,000.00  

7 โครงการซ'อมแซมถนนลูกรังสายทุ'งผาปJง บ*านนาริน หมู'ท่ี 1     
ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

 150,000.00  147,000.00  

8 โครงการซ'อมแซมถนนลูกรังสายเลียบลาํห*วยแม'พริก บ*านร'มไม*
ยาง หมู'ท่ี 9 ต.แม'พริก อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

 191,000.00  190,000.00  

9 โครงการซ'อมแซมถนนลูกรัง สายปลายบ*านเด'น � ทุ'งปากบอก 
บ*านเด'นอุดม หมู'ท่ี 5 ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

 150,000.00  147,000.00  

10 โครงการซ'อมแซมถนนลูกรังสายตาํบลผาปJง�บ*านสันข้ีเหล็ก    
บ*านผาปJงกลาง หมู'ท่ี 3 ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลําปาง  

 318,000.00  313,800.00  

11 โครงการซ'อมแซมถนนลูกรัง สายทุ'งใหม' �นํ้าดิบ � นํ้าคราม    
บ*านสันข้ีเหล็ก หมู'ท่ี 10 ต.แม'พรกิ อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

 200,000.00  195,000.00  

 รวม 317,500.00 1,119,700.00 1,416,800.00 
 
2. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านแหล%งน้ํา  
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือเน/นการพัฒนาด/านแหล%งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
2.2 แนวทางการพัฒนา  ด/านแหล%งน้ําเพ่ือการเกษตร 
 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงิน

สะสม 
วงเงินตามสัญญา 

1 โครงการขุดลอกลําห*วยแม'ขยาก บ*านผาปJงกลาง หมู'ท่ี 3 
ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

 450,000.00  449,000.00  

 รวม  450,000.00  449,000.00  
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7. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล/อม  
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือให/เกิดความน%าอยู%และความย่ังยืน 
7.2 แนวทางการพัฒนาด/านการปIองกัน การทําลาย การบําบัดและฟOPนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล/อม 
 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงิน

สะสม 
วงเงินตามสัญญา 

1 โครงการก'อสร*างคันดินปNองกันนํ้าท'วม บ*านวังสําราญ    
หมู'ท่ี 6 ต.แม'พริก อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

 97,700.00 96,000.00 

 รวม  97,700.00 96,000.00 
 
  
รวมงบประมาณตามข/อบัญญัติงบประมาณรายจ%ายท้ังส้ิน 317,500.00 บาท  
รวมงบประมาณท่ีจ%ายขาดจากเงินสะสม 1,667,400.00 บาท  
รวมจ%ายจริงตามสัญญา 1,961,800.00บาท 
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โครงการที่ยังไม%ได/ดําเนินการ 
แบบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป�  (พ.ศ.  2560�2562) 

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 (ตุลาคม 2559– มีนาคม 2560) 
1. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านโครงสร/างพ้ืนฐาน   
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือยกระดับความเปEนอยู%และอํานวยความสะดวกในชุมชน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  ด/านการคมนาคม ท้ังทางบกและทางน้ํา 
 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

1 โครงการก'อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ*านวังสําราญ � สี่แยก
นํ้าปลา บ*านวังสําราญ หมู'ท่ี 6 ต.แม'พริก อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

293,500.00  

2 โครงการก'อสร*างถนนลูกรัง สายเลียบลาํห*วยแม'พริก บ*านแม'พริกบน หมู'ท่ี 
4 ต.แม'พริก อ.แม'พริก จ.ลําปาง  

121,400.00  

3 โครงการซ'อมแซมถนนลูกรัง สายทุ'งใหม' �นํ้าดิบ – นํ้าคราม บ*านสนัข้ีเหล็ก 
หมู'ท่ี 10 ต.แม'พริก อ.แม'พริก จ.ลาํปาง   

200,000.00  

4 โครงการก'อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน*าบ*านนายสุเกต � ทางข้ึน
พระธาตุ 12 ราศี บ*านเด'นอุดม หมู'ท่ี 5 ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลาํปาง   

200,000.00  

5 โครงการก'อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 บ*านนาริน หมู'ท่ี 1  
ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลําปาง   

32,469.00  

6 โครงการก'อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 บ*านนาริน หมู'ท่ี 1  
ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลําปาง   

31,220.00  

7 โครงการก'อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 7 บ*านนาริน หมู'ท่ี 1  
ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลําปาง   

14,611.00  

8 โครงการก'อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม'กRองจาง บ*านผาปJงหลวง 
หมู'ท่ี 2 ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลําปาง   

97,200.00  

9 โครงการซ'อมแซมถนนลูกรังสายทุ'งแพะ บ*านแม'พริกบน หมู'ท่ี 4 ต.แม'พริก 
อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

59,800.00  

10 โครงการเทไหล'ถนนคอนกรีต ถนนในหมู'บ*าน บ*านผาปJงหลวง หมู'ท่ี 2     
ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลําปาง   

73,000.00  

11 โครงการซ'อมแซมถนนลูกรัง สายแม'ขยากใต* บ*านห*วยไร' หมู'ท่ี 4 ต.ผาปJง 
อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

 34,000.00 

12 โครงการซ'อมแซมถนนลูกรัง สายทุ'งห*วยไร' – บ*านโปMงขาม บ*านห*วยไร'    
หมู'ท่ี 4 ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

 102,000.00 

13 โครงการซ'อมแซมถนนลูกรัง สายทุ'งแม'กRองจาง บ*านผาปJงหลวง หมู'ท่ี 2     
ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลําปาง   

 82,000.00 

 รวม 1,123,200.00 218,000.00 
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1.2 แนวทางการพัฒนา  ด/านไฟฟIาสาธารณะ 
แหล%งเงินงบประมาณ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข/อบัญญัติ 

จ%ายขาดเงินสะสม 

1 โครงการขยายเขตไฟฟNา สายเข*าสสุานบ*านห*วยไร' บ*านห*วยไร' หมู'ท่ี 4      
ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลําปาง   

85,000.00  

2 โครงการขยายเขตไฟฟNา สายเข*าสสุาน บ*านแม'พริกบน หมู'ท่ี 4 ต.แม'พริก 
อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

85,000.00  

 รวม 150,000.00  
1.3 แนวทางการพัฒนาการระบายน้ํา 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

1 โครงการก'อสร*างรางระบายนํ้า สายหน*าโรงเรียนห*วยข้ีนกวิทยา บ*านห*วย
ข้ีนก หมู'ท่ี 7 ต.แม'พริก อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

249,000.00  

2 โครงการก'อสร*างรางระบายนํ้า สายซอย 4 บ*านร'มไม*ยาง หมู'ท่ี 9 ต.แม'พริก 
อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

293,000.00  

 รวม 542,000.00  
2. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านแหล%งน้ํา  
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือเน/นการพัฒนาด/านแหล%งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
2.1 แนวทางการพัฒนา  ด/านแหล%งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

1 โครงการขุดบ'อบาดาลเพ่ือการอุปโภค�บริโภค สะพานห*วยไร' บ*านห*วยไร' 
หมู'ท่ี 4 ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

193,000.00  

 รวม 193,000.00  
2.2 แนวทางการพัฒนา  ด/านแหล%งน้ําเพ่ือการเกษตร 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

1 โครงการก'อสร*างดาดลําเหมืองคอนกรีต ทุ'งแม'ขยาก บ*านผาปJงกลาง หมู'ท่ี 
3 ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลาํปาง 

191,600.00  

2 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต ทุ'งแม'กRองจางใต* บ*านผาปJงหลวง หมู'ท่ี 2 
ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

86,000.00  

3 โครงการก'อสร*างดาดลําเหมืองคอนกรีต ทุ'งม'องล'อง บ*านผาปJงกลาง หมู'ท่ี 
3 ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลาํปาง 

118,000.00  

4 โครงการขุดลอกหน*าฝายทํานบดนิห*วยตูมปMา บ*านแม'พริกบน หมู'ท่ี 4      
ต.แม'พริก อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

 20,600.00 

5 โครงการขุดลอกลําห*วยแม'ปุ บ*านห*วยไร' หมู'ท่ี 4 ต.ผาปJง อ.แม'พริก         
จ.ลําปาง 

 64,000.00 

 รวม 395,600.00 84,600.00 
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3. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านสังคม  
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  รวมท้ังเสริมสร/างความเข/มแข็งของ
ชุมชน 
3.1 แนวทางการพัฒนา  ด/านการส%งเสริมความเข/มแข็งของชุมชน 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

1 โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธีและรัฐพิธี 10,000.00  
2 อุดหนุนงบประมาณ โรงเรียนนวัตกรรมผู*สูงอายตุําบลผาปJง 10,000.00  
3 โครงการให*ความรู*เรื่องสิทธิ หน*าท่ีและบทบาทของสตร ี 5,000.00  
4 โครงการให*ความรู*เรื่องสิทธิ หน*าท่ีและบทบาทของผู*สูงอาย ุ 5,000.00  
5 โครงการให*ความรู*เรื่องสิทธิ หน*าท่ีและบทบาทของผู*พิการ 5,000.00  
 รวม 35,000.00  

 
3.2 แนวทางการพัฒนา  ด/านการนันทนาการและการส%งเสริมกิจกรรมการกีฬา  � 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

    
 
3.3 แนวทางการพัฒนา  ด/านการปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

1 โครงการซ*อมแผนปNองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 50,000.00  
2 โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนนช'วงเทศกาลวันข้ึนป$ใหม' 10,000.00  
3 โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนนช'วงเทศกาลวันสงกรานต� 10,000.00  
4 ค'าใช*จ'ายในการดําเนินการกิจการของศูนย�ปNองกันภัยฝMายพลเรือน อบต.แม'

พริก 
30,000.00  

5 โครงการอบรมสมัมนาให*ความรู*เก่ียวกับกฎหมายจราจร 10,000.00  
 รวม 110,000.00  

 
3.4 แนวทางการพัฒนา  ด/านการปIองกันและแก/ไขปLญหายาเสพติด 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

1 โครงการแม'พริกรวมใจ ต'อต*านภยัยาเสพติด เทิดไท*องค�ราชันย� อําเภอแม'
พริก จังหวัดลําปาง 

10,000.00  �    

2 โครงการรณรงค�ปNองกันปJญหายาเสพติด 10,000.00  �    
 รวม 20,000.00  

 



� 15 � 

3.5 แนวทางการพัฒนา  ด/านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห" 
 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

1 สมทบองค�กรชุมชนออมบุญวันละหน่ึงบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชน ตําบลแม'
พริก 

10,000.00  

2 สมทบองค�กรชุมชนออมบุญวันละหน่ึงบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชน ตําบลผาปJง 10,000.00  
3 โครงการ อปท.ร'วมใจ ก'อสร*างปรบัปรุงหรือสร*างบ*านให*กับคนยากจน ด*อย

โอกาส 
40,000.00  

 รวม 60,000.00  
 
4. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านเศรษฐกิจ  
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือส%งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได/ 
4.1 แนวทางการพัฒนา  ด/านการส%งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได/ 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

1 ค'าใช*จ'ายในการส'งเสริมอาชีพ 50,000.00  
2 โครงการส'งเสริมอาชีพ ฝUกอบรมการติดตั้งไฟฟNาเบ้ืองต*น 30,000.00  
 รวม 80,000.00  

 
4.2 แนวทางการพัฒนา ด/านสนับสนุนกิจกรรมของกลุ%มอาชีพต%าง ๆ 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

1 โครงการดําเนินกิจกรรมของก่ิงกาชาดอําเภอแม'พริกและกาชาดจังหวัด
ลําปาง 

30,000.00  

 รวม 30,000.00  
5. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านสาธารณสุข  
    � วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แนวทางการพัฒนา  ด/านการส%งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

1 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส'วนตาํบล 
แม'พริก 

110,000.00  

2 โครงการรณรงค�ปNองกันโรคเอดส� 5,000.00  
3 โครงการรณรงค�ปNองกันโรคทางเดนิหายใจ 5,000.00  
4 โครงการปรุงอาหารปลอดภยั 5,000.00  
 รวม 125,000.00  
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5.2  แนวทางการพัฒนาด/าน การควบคุมและระงับโรคติดต%อ 
แหล%งเงินงบประมาณ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข/อบัญญัติ 

จ%ายขาดเงินสะสม 

1 วัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย� 80,000.00  
2 โครงการปNองกันโรคพิษสุนัขบ*า 40,000.00  
 รวม 120,000.00  

6. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือส%งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานในท/องถ่ิน 
6.1 แนวทางการพัฒนา  ด/านสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห'งชาติ 50,000.00  
2 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒธรรมทางภาษาไทย�อเมริกัน 30,000.00  
3 โครงการแข'งขันกีฬาสสีัมพันธ� โรงเรียนผาปJงวิทยา 30,000.00  
4 โครงการแข'งขันกีฬาสสีัมพันธ�ต*านยาเสพตดิ โรงเรียนแม'พริกบน 20,000.00  
5 ค'าใช*จ'ายการบริหารสถานศึกษา 493,000.00  
6 ค'าใช*จ'ายในการพัฒนาครผูู*ดูแลเดก็ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 10,000.00  
7 โครงการแข'งขันกีฬาสมัพันธ�กลุ'มอําเภอแม'พริก 30,000.00  
8 โครงการแข'งขันกีฬาสมัพันธ� โรงเรียนบ*านแม'เชียงรายลุ'ม 20,000.00  
 รวม 683,000.00  

6.2  ส%งเสริมประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิปLญญาท/องถ่ิน 
แหล%งเงินงบประมาณ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข/อบัญญัติ 

จ%ายขาดเงินสะสม 

1 โครงการอบรมส'งเสรมิตีกลองปูจา เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมประเพณดีนตรีพ้ืนบ*าน 20,000.00  
2 โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต�ประจําป$ 30,000.00  
3 โครงการถวายเทียนพรรษาเน่ืองในวันเข*าพรรษา 5,000.00  
4 โครงการจัดงานลอยกระทงประจําป$ 70,000.00  
5 โครงการส'งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 5,000.00  
6 โครงการประเพณีแห'ไม*ง'ามคํ้าศรี บ*านห*วยข้ีนก หมู'ท่ี 7 ต.แม'พริก อ.แม'พริก  

จ.ลําปาง 
10,000.00  

7 โครงการประเพณีแห'ไม*ค้ําสลี บ*านแพะดอกเข็ม หมู'ท่ี 11 ต.แม'พรกิ อ.แม'พริก 
จ.ลําปาง  

10,000.00  

8 โครงการสืบสานประเพณไีม*ค้ําศร ีสืบชะตาหลวง สรงนํ้าพระธาตุศริภิูมิวนา   
แห'ครัวตาน บ*านห*วยไร' หมู'ท่ี 4 ต.ผาปJง อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

10,000.00  

9 โครงการสรงนํ้าพระธาตุ สืบชะตาหลวง วัดผาปJงหลวง หมู'ท่ี 2 ต.ผาปJง          
อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

10,000.00  

10 โครงการสรงนํ้าพระธาตุ สืบชะตาหลวง บ*านผาปJงกลาง หมู'ท่ี 3 ต.ผาปJง       
อ.แม'พริก จ.ลําปาง 

5,000.00  

 รวม 175,000.00  
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7. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล/อม  
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือให/เกิดความน%าอยู%และความย่ังยืน 
7.1 แนวทางการพัฒนา  ด/านการสร/างจิตสํานึกในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล/อม 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

1 โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล*อม 

10,000.00  

2 โครงการปลูกปMา บวชปMา สืบชะตา เวทีเสวนา อบต.แม'พริก 10,000.00  
 รวม 20,000.00  

 
7.2 แนวทางการพัฒนาด/านการปIองกัน การทําลาย การบําบัดและฟOPนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล/อม 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

1 โครงการปลูกปMาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท*องค�ราชัน 50,000.00  
2 โครงการรณรงค�ปNองกันไฟปMาและปJญหาหมอกควัน 50,000.00  
3 โครงการขุดลอกบ'อขยะ บ*านห*วยข้ีนก หมู'ท่ี 7 ต.แม'พริก อ.แม'พริก        

จ.ลําปาง  
 20,000.00 

 รวม 100,000.00 20,000.00 
8. ภายใต/ยุทธศาสตร"การพัฒนาด/านการเมืองการบริหาร  
� วัตถุประสงค"ของยุทธศาสตร"  เพ่ือพัฒนาความรู/ ความเข/าใจของประชาชนในการมีส%วนร%วมในกิจกรรมทาง
การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค"การบริหารส%วน
ตําบลเพ่ือให/บริการแก%ประชาชนได/อย%างมีประสิทธิภาพ 
8.1 แนวทางการพัฒนา  ด/านการส%งเสริมการมีส%วนร%วมรูปประชาคม 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

1 โครงการประชาคมหมู'บ*านเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป$ 15,000.00  
 รวม 15,000.00  

 
8.2 แนวทางการพัฒนา  ด/านการส%งเสริมความรู/ ความเข/าใจ เก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหาร การ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 
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8.3 แนวทางการพัฒนา  ด/านการพัฒนาบุคลากรท้ังพนักงานส%วนตําบล สมาชิกสภา อบต. คณะผู/บริหาร ให/
มีความรู/ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 
แหล%งเงินงบประมาณ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข/อบัญญัติ 

จ%ายขาดเงินสะสม 

1 โครงการเสรมิสร*างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในการปฏบัิติ
ราชการ 

5,000.00  

2 โครงการอบรม/สัมมนาให*ความรู*เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ท*องถ่ิน 10,000.00  
3 โครงการอบรม/สัมมนาให*ความรู*เก่ียวกับผู*นําท*องถ่ิน 10,000.00  
 รวม 25,000.00  

 
8.4 แนวทางการพัฒนา ด/านการพัฒนารายได/โดยการปรับปรุงแหล%งรายได/ วิธีการหารายได/ รวมท้ังระบบ

การจัดเก็บภาษี 
แหล%งเงินงบประมาณ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข/อบัญญัติ 

จ%ายขาดเงินสะสม 

    
 
8.5 แนวทางการพัฒนา ด/านการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช/และสถานท่ีปฏิบัติงานให/เพียงพอมี

ประสิทธิภาพ 
แหล%งเงินงบประมาณ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข/อบัญญัติ 

จ%ายขาดเงินสะสม 

1 วัสดุงานบ*านงานครัว 50,000.00  
2 วัสดุคอมพิวเตอร� 120,000.00  
3 วัสดุการเกษตร 30,000.00  
4 ก'อสร*างทางลาดผู*พิการอาคารท่ีทําการองค�การบรหิารส'วนตําบลแม'พริก 96,000.00  
 รวม 296,000.00  

 
8.6 แนวทางการพัฒนาการให/บริการแก%ประชาชน 

แหล%งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข/อบัญญัติ 
จ%ายขาดเงินสะสม 

    
 
รวมงบประมาณท่ีค/างจ%ายตามข/อบัญญัติงบประมาณรายจ%ายท้ังส้ิน 4,297,800.00 บาท  
รวมงบประมาณท่ีค/างจ%ายจากงบประมาณเงินสะสมรวมท้ังส้ิน 322,600.00 บาท  
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 4,620,400.00 บาท  
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แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร" 
คําช้ีแจง  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือใช*ประเมินผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส'วนท*องถ่ิน
ตามยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดไว*  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานป$ละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม 
ของทุกป$  
 

ส%วนท่ี 1 ข/อมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองค�กรปกครองส'วนท*องถ่ิน องค�การบริหารส'วนตําบลแม'พริก     
2.  วัน/เดือน/ป$ท่ีรายงาน  24 เมษายน 2560        
 

ส%วนท่ี 2 ยุทธศาสตร"และโครงการในป� 2560 
3. ยุทธศาสตร�และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู'ในแผน และจํานวนโครงการท่ีได*ปฏิบัติ 
 

จํานวนโครงการ 
ยุทธศาสตร" จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยู%ในแผน 
จํานวนโครงการ 

ท่ีได/ปฏิบัติ 
คิดเปEนร/อยละ 

1.  ด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน 67 20 29.85 
2.  ด*านแหล'งนํ้า 54 1 1.85 
3.  ด*านสังคม 38 5 13.16 
4.  ด*านเศรษฐกิจ 32 0 0.00 
5.  ด*านสาธารณสุข 41 2 4.88 
6.  ด*านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 33 2 6.06 
7.  ด*านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล*อม 23 2 8.70 
8.  ด*านการเมือง  การบริหาร 40 9 22.50 

รวม 328 41 12.50 
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แผนภาพแสดงระดับความพงึพอใจในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร" 
ของ อบต.แม%พริก

ไมพ่อใจ 1%

พอใจมาก 39%

พอใจ 60%

ส%วนท่ี  3  ผลการดําเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานขององค"กรปกครองส%วนท/องถ่ินในภาพรวมแบ%งตามยุทธศาสตร" 

ระดับความพึงพอใจ(ร/อยละ) 
ยุทธศาสตร" 

พอใจมาก พอใจ ไม%พอใจ 
รวม 

1) ด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน 42.44 56.85 0.72 100 
2) ด*านแหล'งนํ้า 45.62 53.58 0.80 100 
3) ด*านสังคม 38.61 60.51 0.88 100 
4) ด*านเศรษฐกิจ 34.00 64.01 1.99 100 
5) ด*านสาธารณสุข 41.32 58.12 0.56 100 
6) ด*านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.19 54.94 0.88 100 
7) ด*านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 36.94 62.10 0.96 100 
8) ด*านการเมือง การบรหิาร 30.65 68.23 1.11 100 

สรุปภาพรวม 39.22 59.79 0.99 100 
* ข*อมูลจากการตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจต'อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส'วนตําบลแม'พริก จากการสุ'มตัวอย'างท้ังหมด 
จํานวน 157 ตัวอย'าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ระดับคะแนนความพึงพอใจนํามาจากการกรอกคะแนน แบบประเมินความพึงพอใจต'อผลการดําเนินงานในแต'ละยุทธศาสตร� 
ประจําป$ 2560 รอบท่ี 1 โดยมีหลกัเกณฑ�การแบ'งระดับคะแนนความพึงพอใจดังต'อไปน้ี 

ระดับคะแนนความพึงพอใจ ผลลัพธ" 
ระดับคะแนน 0�3 คะแนน ไม'พอใจ 
ระดับคะแนน 4�7 คะแนน พอใจ 
ระดับคะแนน 8�10 คะแนน พอใจมาก 

ข*อเสนอแนะของประชาชน 
1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ�ข*อมูลข'าวสารให*กับประชาชนได*รับทราบมากยิ่งข้ึน 
2. การออกเยี่ยมเยือนประชาชนทุกครัวเรือน 
3. อนุรักษ�และสนับสนุนบุคลากรท่ีมีความรู*ความสามารถทางด*านการศาสนาและวัฒนธรรม  
4. การสร*างความโปร'งใสในระบบการจัดซ้ือจัดจ*าง  
5. การรับฟJงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี การแก*ไขปJญหาความเดือดร*อนให*ตรงกับประเด็นความต*องการ

ของประชาชน 
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         5.  ผลคะแนนตามแบบสอบถามความพึงพอใจต%อการดําเนินงานในแต%ละยุทธศาสตร" ขององค"การ
บริหารส%วนตําบลแม%พริก  

ยุทธศาสตร�ท่ี  1    ด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน      
1)  ความพึงพอใจของผู*เก่ียวข*อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนมีส'วนร'วมในโครงการ / กิจกรรม 7.62 
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให*ประชาชนรับรู*ข*อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.57 
3)  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.47 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต'อสาธารณะ 7.36 
5)  มีความโปร'งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.03 
6)  การดําเนินงานเปZนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.08 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู'การแก*ไขปJญหา 7.46 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได*รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.53 

ภาพรวม 7.39 
 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี  2      ด*านแหล'งน้ํา     
1)  ความพึงพอใจของผู*เก่ียวข*อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนมีส'วนร'วมในโครงการ / กิจกรรม 7.53 
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให*ประชาชนรับรู*ข*อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.54 
3)  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.34 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต'อสาธารณะ 7.26 
5)  มีความโปร'งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.20 
6)  การดําเนินงานเปZนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.15 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู'การแก*ไขปJญหา 7.46 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได*รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.52 

ภาพรวม 7.37 
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ยุทธศาสตร�ท่ี  3     ด*านสังคม      
1)  ความพึงพอใจของผู*เก่ียวข*อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนมีส'วนร'วมในโครงการ / กิจกรรม 7.17 
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให*ประชาชนรับรู*ข*อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.01 
3)  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.13 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต'อสาธารณะ 7.06 
5)  มีความโปร'งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.05 
6)  การดําเนินงานเปZนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.87 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู'การแก*ไขปJญหา 7.09 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได*รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.31 

ภาพรวม 7.09 
 
ยุทธศาสตร�ท่ี  4    ด*านเศรษฐกิจ    
1)  ความพึงพอใจของผู*เก่ียวข*อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนมีส'วนร'วมในโครงการ / กิจกรรม 7.00 
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให*ประชาชนรับรู*ข*อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.90 
3)  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.80 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต'อสาธารณะ 6.87 
5)  มีความโปร'งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.80 
6)  การดําเนินงานเปZนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.74 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู'การแก*ไขปJญหา 6.95 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได*รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.11 

ภาพรวม 6.89 
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ยุทธศาสตร�ท่ี  5    ด*านสาธารณสุข     
1)  ความพึงพอใจของผู*เก่ียวข*อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนมีส'วนร'วมในโครงการ / กิจกรรม 7.49 
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให*ประชาชนรับรู*ข*อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.31 
3)  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.37 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต'อสาธารณะ 7.27 
5)  มีความโปร'งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.20 
6)  การดําเนินงานเปZนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.20 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู'การแก*ไขปJญหา 7.32 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได*รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.50 

ภาพรวม 7.33 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี  6    ด*านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
1)  ความพึงพอใจของผู*เก่ียวข*อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนมีส'วนร'วมในโครงการ / กิจกรรม 7.46 
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให*ประชาชนรับรู*ข*อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.49 
3)  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.39 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต'อสาธารณะ 7.31 
5)  มีความโปร'งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.32 
6)  การดําเนินงานเปZนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.31 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู'การแก*ไขปJญหา 7.51 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได*รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.46 

ภาพรวม 7.41 
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ยุทธศาสตร�ท่ี  7    ด*านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล*อม    
1)  ความพึงพอใจของผู*เก่ียวข*อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนมีส'วนร'วมในโครงการ / กิจกรรม 7.09 
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให*ประชาชนรับรู*ข*อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.04 
3)  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.05 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต'อสาธารณะ 6.98 
5)  มีความโปร'งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.97 
6)  การดําเนินงานเปZนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.97 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู'การแก*ไขปJญหา 7.13 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได*รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.24 

ภาพรวม 7.06 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี  8    ด*านการเมืองการบริหาร      
1)  ความพึงพอใจของผู*เก่ียวข*อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนมีส'วนร'วมในโครงการ / กิจกรรม 6.84 
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให*ประชาชนรับรู*ข*อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.73 
3)  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.87 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต'อสาธารณะ 6.81 
5)  มีความโปร'งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.62 
6)  การดําเนินงานเปZนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.78 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู'การแก*ไขปJญหา 6.94 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได*รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.97 

ภาพรวม 6.82 
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แบบช%วยกํากับการจัดแผนยุทธศาสตร"ขององค"การบริหารส%วนตําบลแม%พริกโดยตนเอง 
คําช้ีแจง   เปZนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส'วนตําบลแม'พริก  โดยจัดทํา           
การประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค�การบริหารส'วนตําบลแม'พริก ได*ประกาศใช*แผนยุทธศาสตร�แล*ว 
  

ชื่อองค�กรปกครองส'วนท*องถ่ิน          องค�การบริหารส'วนตําบลแม'พริก     

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม%มี 

การดําเนินงาน 
ส%วนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาท/องถิ่น �  
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท*องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท*องถ่ิน �  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท*องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท*องถ่ิน �  
3.  มีการจัดประชุมอย'างต'อเน่ืองสม่ําเสมอ �  
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท*องถ่ิน �  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท*องถ่ิน �  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท*องถ่ินและประชาคมท*องถ่ินพิจารณาร'าง        
     แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

�  

ส%วนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท/องถิ่น �  
7.  มีการรวบรวมข*อมลูและปJญหาสําคัญของท*องถ่ินมาจัดทําฐานข*อมูล �  
8.  มีการเปYดโอกาสให*ประชาชนเข*ามามีส'วนร'วมในการจัดทําแผน �  
9.  มีการวิเคราะห�ศักยภาพของท*องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
     พัฒนาท*องถ่ิน 

�  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท*องถ่ินท่ีสอดคล*องกับ 
ศักยภาพของท*องถ่ิน 

�  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท*องถ่ินท่ีสอดคล*องกับ 
ยุทธศาสตร�จังหวัด 

�  

12. มีการกําหนดจุดมุ'งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน �  
13. มีการกําหนดเปNาหมายการพัฒนาท*องถ่ิน �  
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร�ท่ีสอดคล*องกับยุทธศาสตร�ของจังหวัด �  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช*แผนยทุธศาสตร�การพัฒนา �  
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ'มโครงการในแผนยุทธศาสตร� �  
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร� �  
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คะแนน 10 10 10 10 10 10 10 10 80
1) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน
2) ด�านแหล�งน้ํา
3) ด�านสังคม
4) ด�านเศรษฐกิจ
5) ด�านสาธารณสุข
6) ด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7) ด�านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม
8) ด�านการเมืองการบริหาร

ภาพรวม

แบบสอบถาม ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร" ขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�พริก
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบท่ี 1 ตั้งแต�เดือน ตุลาคม 2559 5 มีนาคม 2560)

ยุทธศาสตร"การพัฒนา

ความพึงพอใจ

รวม

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. ผู�ตอบแบบสอบถามคือ  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเขต  อบต.แม�พริก
2. กรุณาทําเครื่องหมาย  (    ) ในช�อง  ตามข�อมูลและความเห็นของผู�ตอบแบบสอบถาม
3. แบบสอบถามมี  2  ตอน  คือ
     ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม
     ตอนท่ี  2  แบบสอบถามความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร!ของ อบต.แม�พริก
ตอนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�ตอบแบบสอบถาม
     1.  เพศ (     ) ชาย  (     )  หญิง
     2.  อายุ (     ) ตํ่ากว�า  30  ปF  (     ) 31G50 ปF (     ) 51 ปFข้ึนไป
     3.  ประชากรหมู�ท่ี……………..ชุมชน/หมู�บ�าน………………………………….ตําบล…………………..
ตอนท่ี 2  กรอกคะแนนความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร!(คะแนนเต็ม 10 คะแนน/ยุทธศาสตร!)


