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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.2565 ข้ึน เพ่ือ
รายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกทราบ  

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฯฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด  
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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 2565 และ 
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  
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5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
5.1 ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มี

องค์ประกอบท่ีใช้ในการติดตามดังนี้  
(1) แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

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 2564 – กันยายน 2565  
(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. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลและการ
บริหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

21. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล คณะผู้บริหาร มี
ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

    22. องค์การบริหารส่วนตําบลมีการพัฒนารายได้ 
    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 มากข้ึน 
   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. พัฒนาการคมนาคมขนส่ง ท้ังทางบกและทางน้ํา 
   2. พัฒนาการไฟฟ้าสาธารณะ 
   3. พัฒนาการระบายน้ํา 
   4. พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคอุปโภคได้แก่ บ่อบาดาล สระ ประปา บ่อน้ําต้ืนเป็นต้น 
   5. พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร ได้แก่เหมืองฝาย อ่างเก็บน้ํา ขุดลอกคูคลอง คลอง ส่งน้ํา 

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. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลและการบริหาร

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
   21. พัฒนาบุคลากร ท้ังพนักงานส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคณะ

ผู้บริหาร 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. มีพ้ืนท่ีตั้งสะดวก การสัญจรไปมาข้ามเขตอําเภอเขตจังหวัดได้สะดวกสบาย 
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. 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 
2565 โดยเก็บข้อมูลการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ท้ังข้อมูลในเชิงปริมาณและ
เอกสารการรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร และนํามาสรุปเป็นภาพรวมของการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก ดังนี้  
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แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  
 

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ปี พ.ศ.2565 
ชี้แจง  แบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการประเมินอย่างน้องปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก    
2. รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปี พ.ศ. 2565  
ส่วนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 รวม 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 68 15,042,500.00 97 28,836,600.00 84 24,260,000.00 107 77,909,000.00 98 137,006,000.00 454  283,054,100.00 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 22 11,108,000.00 30 26,076,700.00 31 28,736,000.00 52 56,241,000.00 106 146,238,000.00 241  268,399,700.00 
การพัฒนาด้านสังคม 40 16,298,000.00 34 14,786,000.00 32 15,293,000.00 37 15,979,500.00 36 16,977,000.00 179 79,333,500.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 24 900,000.00 17 340,000.00 24 385,000.00 26 805,000.00 34 1,817,000.00 125 4,247,000.00 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 91 1,048,760.00 84 958,091.00 86 978,091.00 95 1,031,091.00 107 1,111,091.00 463 5,127,124.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

35 3,247,000.00 37 3,372,000.00 38 3,272,000.00 39 3,297,000.00 40 5,154,200.00 189 18,342,200.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

36 1,599,000.00 25 961,500.00 35 4,740,900.00 33 4,240,400.00 40 8,688,400.00 169 20,230,200.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 19 1,937,000.00 22 852,000.00 25 7,707,000.00 21 2,127,000.00 23 2,827,000.00 110 15,450,000.00 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 8 500,000.00 8 500,000.00 11 1,000,000.00 12 2,900,000.00 12 2,900,000.00 51 7,800,000.00 

รวม 343 51,680,260.00 354 76,682,891.00 366 86,371,991.00 422 164,529,991.00 496 322,718,691.00 1,981 701,983,824.00 
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4. การจัดทํางบประมาณ 
    ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีโครงการท่ีบรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 106 โครงการ งบประมาณ 6,258,660.00 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 11 2,388,000.00 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 4 789,000.00 
การพัฒนาด้านสังคม 18 868,000.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 70,000.00 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 46 454,150.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 13 1,544,510.00 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 30,000.00 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 7 115,000.00 
การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว - - 

รวม 106 6,258,660.00 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีดังนี้ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งเกษตร หมู่ท่ี 6  
ต.แม่พริก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.00 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. 

162,000.00 

2 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านปางยาว - หน่วย
อนุรักษ์ต้นนํ้า หมู่ท่ี 8 ต.แม่พริก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. 

298,000.00 

3 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายสายณัห์(ระยะท่ี2) หมู่ท่ี 3 
ต.แม่พริก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. 

146,000.00 

4 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งราวกันตก สายท้าย
บ้าน หมู่ท่ี 11 ต.แม่พริก 

ก่อสร้างราวกันตก ยาว 117 เมตร สูง 0.80 ม. 100,000.00 

5 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอย 13 (บ้านดวงใจ) 
บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ท่ี 11  
ต.แม่พริก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

193,000.00 

6 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า สาย
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ท่ี 10  
ต.แม่พริก 

ก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิดคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 300 ม. ลึก 0.35 ม. 

351,000.00 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
7 การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า สาย
กลุ่มพัฒนาท่ี 2 จากหัวสะพาน - 
หน้าโรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา หมู่ท่ี 7 
ต.แม่พริก 

ก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิดคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 150 ม. ลึก 0.35 ม. 

240,000.00 

8 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน สายสะพาน 
- สุสาน บ้านแม่พริกบน หมู่ท่ี 4  
ต.แม่พริก 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว1,000 ม. พร้อม
ติดตั้งโคมไฟถนน ตลอดแนวสายทาง 

100,000.00 

9 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายอ่างโป่งลุ้น หมู่ท่ี 3  
ต.ผาปัง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. 

297,000.00 

10 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบลําห้วยแม่พริก  
หมู่ท่ี 4 ต.แม่พริก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. 

193,000.00 

11 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายฝายปู่ลี่ หมู่ท่ี 9 ต.แม่พริก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.50 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. 

308,000.00 

12 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 ต.ผาปัง 

วางท่อประปา PVC ขนาด ø 2 น้ิว ช้ัน 8.5 
ความยาว 4,500 ม. 

292,000.00 

13 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต ทุ่ง
แม่ก๋องจางกลาง หมู่ท่ี 2 ต.ผาปัง 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองคอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
0.3 - 0.5 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 210 ม. 

114,000.00 

14 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรตี 
สายทุ่งข้าวเน่า บ้านวังสําราญ  
หมู่ท่ี 6 ต.แม่พริก 

ก่อสร้างลําเหมืองคอนกรีต ขนาดปากเหมือง
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 280 เมตร ลึก 0.40 เมตร 

133,000.00 

15 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการปรับปรุงระบบประปาภเูขา-
ห้างนายป้าย หมู่ท่ี 1 ต.ผาปัง 

วางท่อนํ้าดิบประปา PVC ขนาด ø 4 น้ิว ช้ัน 
8.5 ความยาว 1,000 ม. 

250,000.00 

16 การพัฒนาด้านสังคม โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันสงกรานต ์

ตั้งจุดบริการประชาชน 2 จุด 10,000.00 

17 การพัฒนาด้านสังคม โครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั อบต.แม่พริก 

อปพร. ในเขตรับผดิชอบและประชาชน พ้ืนท่ี
เสี่ยงภัย 

50,000.00 

18 การพัฒนาด้านสังคม โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันข้ึนปีใหม ่

ตั้งจุดบริการประชาชน 2 จุด 10,000.00 

19 การพัฒนาด้านสังคม โครงการอบรมสมัมนาให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมายจราจร 

จัดกิจกรรมฝึกการอบรมให้กับนักเรียนในพ้ืนท่ี
เขตรับผิดชอบของ อบต.แม่พริก จํานวน 1 ครั้ง 

10,000.00 

20 การพัฒนาด้านสังคม โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภยัในพ้ืนท่ีเขต
รับผิดชอบของ อบต.แม่พริก จํานวน 1 ครั้ง 

2,000.00 

21 การพัฒนาด้านสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายา
เสพติด อบต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 

10,000.00 

22 การพัฒนาด้านสังคม โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิ หน้าท่ี
และบทบาทของสตรี อบต.แม่พรกิ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สตร ี 5,000.00 

23 การพัฒนาด้านสังคม โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิ หน้าท่ี
และบทบาทของผู้สูงอายุ  

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผูสู้งอาย ุ 5,000.00 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
24 การพัฒนาด้านสังคม โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิ หน้าท่ี

และบทบาทของผู้พิการ  
อบต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ 5,000.00 

25 การพัฒนาด้านสังคม โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธีและ
รัฐพิธี 

การจัดงานวันสาํคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ์
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

10,000.00 

26 การพัฒนาด้านสังคม โครงการแม่พริกรวมใจ ต่อต้านภยั
ยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด เพ่ือสร้างพลัง
สังคม ในวันต่อต้านยาเสพตดิโลก 26 มิถุนายน 
ของทุกปี 

10,000.00 

27 การพัฒนาด้านสังคม โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือ
กิจการสาธารณกุศลของก่ิงกาชาด
อําเภอแม่พริก 

การจัดกิจกรรม นิทรรศการงานกาชาดสําเร็จ
ลุล่วง 

10,000.00 

28 การพัฒนาด้านสังคม โครงการอบรมความรู้เรื่องไฟป่า อบรมความรู้เรื่องไฟป่า 20,000.00 
29 การพัฒนาด้านสังคม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก 

จัดการอบรมจิตอาสาภยัพิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมเีป้าหมายการ
ฝึกอบรม 50 คน 

85,000.00 

30 การพัฒนาด้านสังคม โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ต.แม่พริก 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอาคารเก็บเครื่อง
เสียงจํานวน 1 แห่ง 

158,000.00 

31 การพัฒนาด้านสังคม โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ต.ผาปัง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมปรบัปรุงระบบ
กระจายเสียง เพ่ิมข้ึน 1 ระบบ 

100,000.00 

32 การพัฒนาด้านสังคม โครงการปรับปรุงโรงเก็บของประจํา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ต.ผาปัง 

ก่อสร้างโรงเก็บของประจําหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 3 เมตร จํานวน 1 
หลัง 

268,000.00 

33 การพัฒนาด้านสังคม โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าท่ี ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีลงทะเบียนเพ่ือขอรับ
ความฃ่วยเหลือ 

100,000.00 

34 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ  
อบต.แม่พริก 

กลุ่มอาชีพในเขตรับผิดชอบ 20,000.00 

35 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัด
งานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง 

สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมของก่ิง
กาชาดร่วมกับกาชาดจังหวัดจํานวน 1 ครั้ง 

10,000.00 

36 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
ผาปัง 

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลผาปัง จํานวน 20 
คน 

20,000.00 

37 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
แม่พริก 

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลแม่พรกิ จํานวน 20 
คน 

20,000.00 

38 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส ์
อบต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมป้องกันโรคเอดส ์รณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียนใน
สถานศึกษา 
 
 

5,000.00 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
39 การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคท่ีเกิดข้ึน
ในฤดูหนาว อบต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันการเกิด
โรคในช่วงฤดูหนาว เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ 
โรคเมอร์ส เป็นต้น 

5,000.00 

40 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคทางเดนิ
หายใจ อบต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันการเกิด
โรคทางเดินหายใจ 

5,000.00 

41 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการปรุงอาหารปลอดภยั อบต.
แม่พริก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และวิธีการปรุงอาหาร ให้
สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 

5,000.00 

42 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับ
โรคไข้เลือดออกภายในพ้ืนท่ีตําบล
แม่พริก และตําบลผาปัง 

ประชาชนรับทราบข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับโรค
ไข้เลือดออก 

30,000.00 

43 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดซ้ือพร้อมกับการให้บริการฉีดวัคซีน การทํา
หมัน สุนัขและแมว 

40,000.00 

44 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้าน
ห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 ต.แม่พริก 

สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 15-70 ปี จํานวน 52 
คน 

7,300.00 

45 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้าน
ปางยาว หมู่ท่ี 8 ต.แม่พริก 

สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 15-70 ปี จํานวน 52 
คน 

7,300.00 

46 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ท่ี 1 
ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมการอบรมให้กับ วัยรุ่น เยาวชน และ
ประชาชนบ้านนาริน 

7,730.00 

47 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนยเ์พ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน /หมู่บ้าน ) หมู่ท่ี 3  
ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมการอบรมให้กับ วัยรุ่น เยาวชน และ
ประชาชนบ้านผาปังกลาง จํานวน 45 คน 

7,275.00 

48 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้าน
แพะดอกเข็ม หมู่ท่ี 11 ต.แม่พริก 

สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 15-70 ปี จํานวน 52 
คน 

7,300.00 

49 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุ่นในชุมชน /หมู่บ้าน ) หมู่ท่ี 2 
ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมการอบรมให้กับ วัยรุ่น เยาวชน และ
ประชาชนบ้านผาปังหลวง จํานวน 45 คน 

7,275.00 

50 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ท่ี 1 ต.ผาปัง 

อาสาสมัครสาธารณสุข และสตรีบ้านนาริน 
จํานวน 35 คน 

5,600.00 

51 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ หมู่ท่ี 1 ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ( อสม.) จํานวน 6 
คนและกลุ่มอาสาสมคัรประจําครอบครัว(อสค.) 
จํานวน 36 คน รวม 42 คน 
 

6,670.00 



~ 15 ~ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
52 การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ท่ี 2 ต.ผาปัง 

อาสาสมัครสาธารณสุข และสตรีบ้านนาริน 
จํานวน 41 คน 

6,200.00 

53 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนยเ์พ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ท่ี 5  
ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมการอบรมให้กับ วัยรุ่น เยาวชน และ
ประชาชนบ้านเด่นอุดมจํานวน 45 คน 

7,145.00 

54 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ หมู่ท่ี 2 ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ( อสม.) จํานวน 16 
คนและกลุ่มอาสาสมคัรประจําครอบครัว(อสค.) 
จํานวน 25 คน รวม 41 คน 

6,525.00 

55 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ท่ี 3 ต.ผาปัง 

อาสาสมัครสาธารณสุข และสตรีบ้านผาปังกลาง 
จํานวน 44 คน 

6,500.00 

56 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนยเ์พ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน /หมู่บ้าน ) หมู่ท่ี 4  
ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมการอบรมให้กับ วัยรุ่น เยาวชน และ
ประชาชนบ้านห้วยไร่ จํานวน 45 คน 

7,275.00 

57 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ หมู่ท่ี 3 ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ( อสม.) จํานวน 12 
คนและกลุ่มอาสาสมคัรประจําครอบครัว(อสค.) 
จํานวน 23 คน รวม 35 คน 

6,225.00 

58 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ท่ี 4 ต.ผาปัง 

อาสาสมัครสาธารณสุข และสตรีบ้านห้วยไร่ 
จํานวน 44 คน 

6,500.00 

59 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ หมู่ท่ี 4 ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ( อสม.) จํานวน 10 
คนและกลุ่มอาสาสมคัรประจําครอบครัว(อสค.) 
จํานวน 25 คน รวม 35 คน 

6,225.00 

60 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ท่ี 5 ต.ผาปัง 

อาสาสมัครสาธารณสุข และสตรีบ้านเด่นอุดม 
จํานวน 44 คน 

6,585.00 

61 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ หมู่ท่ี 5 ต.ผาปัง 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) จํานวน 10 
คนและกลุ่มอาสาสมคัรประจําครอบครัว(อสค.) 
จํานวน 25 คน รวม 35 คน 

6,270.00 

62 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี 

สุนัขและแมวในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีได้
ลงทะเบียน ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ทุกตัว 

7,500.00 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
63 การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 
โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

ดําเนินการจัดกิจกรรม ให้ความรู้ในเรื่องของการ
บริหารจัดการปัญหาขยะ การคัดแยกขยะ ลด
ปริมาณขยะต้นทาง 

10,000.00 

64 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก 

1.กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือ
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 2.กิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือ
หน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 3.กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การฟ้ืนฟู สมรรถภาพ 

100,000.00 

65 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใน
โครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3  
ต.แม่พริก 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจํานวน 50 คน 6,800.00 

66 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม  
หมู่ท่ี 3 ต.แม่พริก 

อสม.จํานวน 29 คน และประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการจํานวน 11 คน 

6,800.00 

67 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้าฯ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3  
ต.แม่พริก 

อสม.จํานวน 29 คน และประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการจํานวน 11 คน 

6,400.00 

68 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7  
ต.แม่พริก 

แกนนําหมู่บ้านและ อสม.จํานวน 40 คน 6,100.00 

69 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 
ต.แม่พริก 

อบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน ( อสม.) จํานวน 6 คนและกลุม่
อาสาสมัครประจําครอบครัว(อสค.) จํานวน 45 
คน 

6,600.00 

70 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8  
ต.แม่พริก 

แกนนําหมู่บ้านและ อสม.จํานวน 40 คน 6,100.00 

71 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8  
ต.แม่พริก 

อบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.)จํานวน 6 คนและกลุ่มอาสาสมคัร
ประจําครอบครัว(อสค.)จํานวน45 คน 

6,600.00 

72 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ท่ี 11 
ต.แม่พริก 

แกนนําหมู่บ้านและ อสม.จํานวน 40 คน 6,100.00 

73 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ บ้านแพะดอกเข็ม  
หมู่ท่ี 11 ต.แม่พริก 

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

6,600.00 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
74 การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 
โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิม
เกียรต ิหมู่ท่ี 4 ต.แม่พริก 

จัดอบรมเชิงบรรยายให้กับ อสม.และผูม้ีความ
เสี่ยงป่วยวัณโรค จํานวน 40 คน 
 
 

7,350.00 

75 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใน
โครงการพระราชดาํรสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ท่ี 4 ต.แม่พริก 

จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน จํานวน 30 คน 6,000.00 

76 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ หมู่ท่ี 4 ต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
จํานวน 35 คน 

6,650.00 

77 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิม
เกียรต ิหมู่ท่ี 6 ต.แม่พริก 

จัดอบรมเชิงบรรยายให้กับ อสม.และผูม้ีความ
เสี่ยงป่วยวัณโรค จํานวน 40 คน 

7,350.00 

78 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใน
โครงการพระราชดาํรสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ท่ี 6 ต.แม่พริก 

จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน จํานวน 30 คน 6,000.00 

79 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ หมู่ท่ี 6 ต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
จํานวน 35 คน 

6,650.00 

80 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ หมู่ท่ี 9 ต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
จํานวน 35 คน 

6,650.00 

81 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิม
เกียรต ิหมู่ท่ี 10 ต.แม่พริก 

จัดอบรมเชิงบรรยายให้กับ อสม.และผูม้ีความ
เสี่ยงป่วยวัณโรค จํานวน 40 คน 

7,350.00 

82 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใน
โครงการพระราชดาํรสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ท่ี 10 ต.แม่พริก 

จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน จํานวน 30 คน 6,000.00 

83 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ หมู่ท่ี 10 ต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
จํานวน 35 คน 

6,650.00 

84 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชนในเขตรับผดิชอบ 4 โรงเรียน 50,000.00 

85 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการอาหารกลางวัน และโรงเรียนท่ีรับผดิชอบ 4 โรงเรยีน (อนุบาล 
1-ประถมศึกษาปีท่ี 6) รวม 315 คน 200 วัน 
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 86 คน 245 
วัน 

1,329,510.00 

86 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาสมัพันธ์ต้านยา
เสพติด โรงเรยีนผาปังวิทยา 

คณะครู ผู้ปกครอง กลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้าน 
ผู้สูงอายุและประชาชนตําบลผาปัง 

30,000.00 

87 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทาง
ภาษาไทย-อเมริกัน โรงเรียนผาปัง
วิทยา 

นักเรียนโรงเรียนผาปังวิทยา 30,000.00 

88 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการอบรมส่งเสรมิตีกลองปูจา 
เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรี
พ้ืนบ้าน โรงเรียนผาปังวิทยา 

เยาวชนร่วมเข้าค่ายอบรมการตีกลองปูจา 20,000.00 

89 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต์
ประจําปี 

ผู้สูงอายุและประชาชนในพ้ืนท่ีในเขตรับผดิชอบ 30,000.00 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
90 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
โครงการถวายเทียนพรรษาเน่ืองใน
วันเข้าพรรษา 

ถวายเทียนพรรษาให้วัดและสํานักสงฆ์ในเขต
รับผิดชอบ 

5,000.00 

91 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

โครงการจัดงานลอยกระทงประจําปี จัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 10,000.00 

92 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เน่ืองในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 5,000.00 

93 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําสล ีหมูท่ี่ 
11 ต.แม่พริก 

จัดงานประเพณีแห่ไม้ค้ําศรี(ต้นโพธ์ิ) 10,000.00 

94 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสรงนํ้าพระธาต ุสืบชะตา
หลวง วัดผาปังหลวง หมู่ท่ี 2 ต.ผา
ปัง 

จัดงานสืบสานประเพณสีรงนํ้าพระธาตุและสืบ
ชะตาหลวง 

10,000.00 

95 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณไีม้ค้ําศร ี
สืบชะตาหลวง สรงนํ้าพระธาตุศริภิูมิ
วนา แห่ครัวตาน บ้านห้วยไร่ หมูท่ี่ 4 
ตําบลผาปัง 

จัดงานประเพณไีม้ค้ําศรีสืบชะตาหลวง การสรง
นํ้าพระ การแห่ครัวตาน 

10,000.00 

96 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสรงนํ้าพระธาต ุสืบชะตา
หลวง หมู่ท่ี 3 ต.ผาปัง 

จัดงานสืบสานประเพณสีรงนํ้าพระธาตุและสืบ
ชะตาหลวง 

5,000.00 

97 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมเยาวชน ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 10,000.00 

98 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่า บวชป่า สืบชะตา 
เวทีเสวนา อบต.แม่พริก 

จัดกิจกรรม เวทีเสวนา บวชป่า สบืชะตา และ 
ปลูกป่า 

10,000.00 

99 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิด
ไท้องค์ราชัน อบต.แม่พริก 

ปลูกป่าในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 10,000.00 

100 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของ
ไทย 

30,000.00 

101 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดทํา
และทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

จัดทําโครงการเพ่ือให้ประชาชนท่ีภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

20,000.00 

102 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการ
ปฎิบัติราชการ 

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง 

5,000.00 

103 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการอบรม/สัมมนาให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ท้องถ่ิน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง 
 
 

10,000.00 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
104 การพัฒนาด้านการเมือง

การบริหาร 
โครงการศูนย์ประสานราชการและ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอแม่พริก จังหวัด
ลําปาง 

เพ่ือบริหารศูนย์รวมข้อมลูข่าวสาร ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างตลอดจนการบริหาร
ราชการของ อปท. 

30,000.00 

105 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการอบรมการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง 

10,000.00 

106 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 อบต.แม่
พริก 

พนักงานราชการและพนักงานจ้าง อบต.แม่พริก
และตัวแทนหมู่บ้าน รวมจํานวน 50 คน 

10,000.00 

รวม 6,258,660.00 
5. การใช้จ่ายงบประมาณ 
             อบต.แม่พริก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 91 โครงการ จํานวนเงิน 5,956,660 บาท (งบประมาณตามข้อบัญญัติ) มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 77 โครงการ จํานวนเงิน 3,304,048 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ลงนามในสัญญา 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 11 2,332,075.84 4 668,375.84 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 4 787,900.00 1 244,510.00 
การพัฒนาด้านสังคม 16* 694,264.00 12 426,264.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 16,050.00 2 16,050.00 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 45* 416,296.00 42 416,296.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 1,443,775.00 9 1,443,775.00 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 9,560.00 1 9,560.00 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 7* 79,217.00 6 79,217.00 
การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว - - - - 

รวม 95 5,779,137.84 77 3,304,047.84 
 
 
*หมายเหตุ จํานวนโครงการท่ีได้ดําเนินการโดยไม้ใช้งบประมาณ จํานวน 7 โครงการ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งเกษตร บ้านวังสําราญ 

162,000.00 152,000.00 152,000.00 10,000.00 

2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านปางยาว-หน่วยอนุรกัษ์
ต้นนํ้า บ้านปางยาว 

298,000.00 292,400.00 0 5,600.00 

3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายสายณัห์(ระยะท่ี 2) 
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 

146,000.00 137,000.00 137,000.00 9,000.00 

4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างราวกันตกสายท้าย
บ้าน บ้านแพะดอกเข็ม 

100,000.00 100,000.00 0 0 

5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย 13 (บ้านดวงใจ) บ้าน
แพะดอกเข็ม 

193,000.00 188,000.00 0 5,000.00 

6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าสาย
ศาลาเฉลิมพระเกียรต ิบ้านสันข้ีเหล็ก 

351,000.00 350,000.00 0 1,000.00 

7 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าสาย
กลุ่มพัฒนาท่ี 2 จากหัวสะพาน-หน้า
โรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา  
บ้านห้วยข้ีนก 

240,000.00 240,000.00 0 0 

8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน สายสะพาน-
สุสาน บ้านแม่พริกบน 

100,000.00 99,375.84 99,375.84 624.16 

9 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายอ่างโป่งลุ้น บ้านผาปังกลาง 

297,000.00 280,000.00 280,000.00 17,000.00 

10 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบลําห้วยแม่พริก บ้าน
แม่พริกบน 

193,000.00 189,700.00 0 3,300.00 

11 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายฝายปู่ลี ่บ้านร่มไม้ยาง 

308,000.00 303,600.00 0 4,400.00 

12 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านเด่นอุดม 

292,000.00 291,400.00 0 600 

13 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีตทุ่งแม่ก๋องจางกลาง  
บ้านผาปังหลวง 

114,000.00 114,000.00 0 0 

14 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรตี
สายทุ่งข้าวเน่า บ้านวังสําราญ 

133,000.00 133,000.00 0 0 

15 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า โครงการปรับปรุงระบบประปาภเูขา-
ห้างนายป้าย บ้านนาริน 

250,000.00 249,500.00 244,510.00 500 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

16 การพัฒนาด้านสังคม ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

50,000.00 27,239.00 27,239.00 22,761.00 

17 การพัฒนาด้านสังคม โครงการอบรมสมัมนาให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมายจราจร 

10,000.00 9,580.00 9,580.00 420 

18 การพัฒนาด้านสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพ
ติด 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

19 การพัฒนาด้านสังคม โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าท่ี
และบทบาทของผู้สูงอาย ุ

5,000.00 3,660.00 3,660.00 1,340.00 

20 การพัฒนาด้านสังคม โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าท่ี
และบทบาทของผู้พิการ 

5,000.00 3,960.00 3,960.00 1,040.00 

21 การพัฒนาด้านสังคม โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธีและ
รัฐพิธี 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

22 การพัฒนาด้านสังคม โครงการแม่พริกรวมใจ ต่อต้านภยัยา
เสพติด 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

23 การพัฒนาด้านสังคม โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือกิจการ
สาธารณกุศลของก่ิงกาชาดอําเภอ 
แม่พริก 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

24 การพัฒนาด้านสังคม โครงการอบรมความรู้เรื่องไฟป่า 20,000.00 18,590.00 18,590.00 1,410.00 
25 การพัฒนาด้านสังคม โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจํา

หมู่บ้าน บ้านแม่เชียงรายลุม่ 
158,000.00 157,500.00 157,500.00 500 

26 การพัฒนาด้านสังคม โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน บ้านผาปังหลวง 

100,000.00 99,700.00 99,700.00 300 

27 การพัฒนาด้านสังคม โครงการปรับปรุงโรงเก็บของประจํา
หมู่บ้าน บ้านห้วยไร ่

268,000.00 268,000.00 0 0 

28 การพัฒนาด้านสังคม โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าท่ีด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

100,000.00 66,035.00 66,035.00 33,965.00 

29 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ 20,000.00 6,050.00 6,050.00 13,950.00 
30 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัด

งานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

31 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรค
ไข้เลือดออกภายในพ้ืนท่ีตําบลแม่
พริกและตําบลผาปัง 

30,000.00 15,996.00 15,996.00 14,004.00 

32 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40,000.00 36,940.00 36,940.00 3,060.00 
33 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้าน
ห้วยข้ีนก 

7,300.00 7,300.00 7,300.00 0 

34 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้าน
ปางยาว 

7,300.00 7,300.00 7,300.00 0 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

35 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านนารนิ 

7,730.00 7,730.00 7,730.00 0 

36 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนยเ์พ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน /หมู่บ้าน )  
บ้านผาปังกลาง 

7,275.00 7,275.00 7,275.00 0 

37 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านแพะดอกเข็ม 

7,300.00 7,300.00 7,300.00 0 

38 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนยเ์พ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน /หมู่บ้าน )  
บ้านผาปังหลวง 

7,275.00 7,275.00 7,275.00 0 

39 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านนาริน 

5,600.00 5,600.00 5,600.00 0 

40 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ บ้านนาริน 

6,670.00 6,670.00 6,670.00 0 

41 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านผาปังหลวง 

6,200.00 6,200.00 6,200.00 0 

42 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนยเ์พ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน /หมู่บ้าน )  
บ้านเด่นอุดม 

7,145.00 7,145.00 7,145.00 0 

43 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ บ้านผาปังหลวง 

6,525.00 6,525.00 6,525.00 0 

44 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านผาปังกลาง 

6,500.00 6,500.00 6,500.00 0 

45 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนยเ์พ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านห้วยไร ่

7,275.00 7,275.00 7,275.00 0 

46 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ บ้านผาปังกลาง 

6,225.00 6,225.00 6,225.00 0 

47 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้าน
ห้วยไร ่
 

6,500.00 6,500.00 6,500.00 0 



~ 23 ~ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

48 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ บ้านห้วยไร ่

6,225.00 6,225.00 6,225.00 0 

49 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้าน
เด่นอุดม 

6,585.00 6,585.00 6,585.00 0 

50 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ บ้านเด่นอุดม 

6,270.00 6,270.00 6,270.00 0 

51 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี 

7,500.00 6,720.00 6,720.00 780 

52 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 10,000.00 9,990.00 9,990.00 10 
53 การพัฒนาด้านสาธารณสุข เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 0 

54 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใน
โครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
ฯ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 
ต.แม่พริก 

6,800.00 6,800.00 6,800.00 0 

55 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม  
หมู่ท่ี 3 ต.แม่พริก 

6,800.00 6,800.00 6,800.00 0 

56 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้าฯ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3  
ต.แม่พริก 

6,400.00 6,400.00 6,400.00 0 

57 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7  
ต.แม่พริก 

6,100.00 6,100.00 6,100.00 0 

58 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 
ต.แม่พริก 

6,600.00 6,600.00 6,600.00 0 

59 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8  
ต.แม่พริก 

6,100.00 6,100.00 6,100.00 0 

60 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8  
ต.แม่พริก 
 
 

6,600.00 6,600.00 6,600.00 0 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

61 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ท่ี 11 
ต.แม่พริก 

6,100.00 6,100.00 6,100.00 0 

62 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ บ้านแพะดอกเข็ม  
หมู่ท่ี 11 ต.แม่พริก 

6,600.00 6,600.00 6,600.00 0 

63 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิม
เกียรต ิหมู่ท่ี 4 ต.แม่พริก 

7,350.00 7,350.00 7,350.00 0 

64 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใน
โครงการพระราชดาํรสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ท่ี 4 ต.แม่พริก 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0 

65 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ หมู่ท่ี 4 ต.แม่พริก 

6,650.00 6,650.00 6,650.00 0 

66 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิม
เกียรต ิหมู่ท่ี 6 ต.แม่พริก 

7,350.00 7,350.00 7,350.00 0 

67 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใน
โครงการพระราชดาํรสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ท่ี 6 ต.แม่พริก 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0 

68 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ หมู่ท่ี 6 ต.แม่พริก 

6,650.00 6,650.00 6,650.00 0 

69 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ หมู่ท่ี 9 ต.แม่พริก 

6,650.00 6,650.00 6,650.00 0 

70 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิม
เกียรต ิหมู่ท่ี 10 ต.แม่พริก 

7,350.00 7,350.00 7,350.00 0 

71 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใน
โครงการพระราชดาํรสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ท่ี 10 ต.แม่พริก 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0 

72 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ หมู่ท่ี 10 ต.แม่พริก 

6,650.00 6,650.00 6,650.00 0 

73 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการอาหารกลางวัน 1,329,510.00 1,329,510.00 1,329,510.00 0 

74 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาสมัพันธ์ต้านยา
เสพติด(โรงเรียนผาปังวิทยา) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 

75 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทาง
ภาษาไทย-อเมริกัน(โรงเรียนผาปัง
วิทยา) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 

76 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการอบรมส่งเสรมิตีกลองปูจา
เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรี
พ้ืนบ้าน(โรงเรียนผาปังวิทยา) 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 



~ 25 ~ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

77 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนพรรษา
เน่ืองในวันเข้าพรรษา 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 

78 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเน่ืองในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

5,000.00 4,265.00 4,265.00 735 

79 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสรงนํ้าพระธาตุ สืบชะตา
หลวง วัดผาปังหลวง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

80 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณไีม้ค้ําศร ีสืบ
ชะตาหลวง สรงนํ้าพระธาตุศิรภิูมวินา 
แห่ครัวตาน บ้านห้วยไร ่

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

81 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสรงนํ้าพระธาตุ สืบชะตา
หลวง บ้านผาปังกลาง 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 

82 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 9,560.00 9,560.00 440 

83 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

30,000.00 12,360.00 12,360.00 17,640.00 

84 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการ
จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

20,000.00 12,350.00 12,350.00 7,650.00 

85 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ 

5,000.00 4,967.00 4,967.00 33 

86 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม สัมมนาให้
ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ท้องถ่ิน 

10,000.00 9,780.00 9,780.00 220 

87 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสาน
ราชการและข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอแม่พรกิ 
จังหวัดลําปาง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 

88 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

10,000.00 9,760.00 9,760.00 240 

    รวม 5,956,660.00 5,779,137.84 3,304,047.84 177,522.16 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ท่ีมีการดําเนินการโดยไม่ใช้เงิน
งบประมาณ มีดังนี้ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
1 การพัฒนาด้านสังคม โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง

เทศกาลวันสงกรานต ์
ตั้งจุดบริการประชาชน 2 จุด 10,000.00 

2 การพัฒนาด้านสังคม โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันข้ึนปีใหม ่

ตั้งจุดบริการประชาชน 2 จุด 10,000.00 

3 การพัฒนาด้านสังคม โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภยัในพ้ืนท่ีเขต
รับผิดชอบของ อบต.แม่พริก จํานวน 1 ครั้ง 

2,000.00 

4 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ อบต.
แม่พริก 

จัดกิจกรรมป้องกันโรคเอดส์ รณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษา 

5,000.00 

5 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคท่ีเกิดข้ึนใน
ฤดูหนาว อบต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันการเกิด
โรคในช่วงฤดูหนาว เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรค
เมอร์ส เป็นต้น 

5,000.00 

6 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคทางเดนิ
หายใจ อบต.แม่พริก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันการเกิด
โรคทางเดินหายใจ 

5,000.00 

7 การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

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

พนักงานราชการและพนักงานจ้าง อบต.แม่พริก
และตัวแทนหมู่บ้าน รวมจํานวน 50 คน 

10,000.00 

รวมมลูค่าโครงการท่ีดําเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 47,000.00 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ท่ีไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
1 การพัฒนาด้านสังคม โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิ หน้าท่ีและ

บทบาทของสตรี อบต.แม่พริก 
จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สตร ี 5,000.00 

2 การพัฒนาด้านสังคม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่
พริก 

จัดการอบรมจิตอาสาภยัพิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมเีป้าหมายการฝึกอบรม 
50 คน 

85,000.00 

3 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลผาปัง 

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลผาปัง จํานวน 20 คน 

20,000.00 

4 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแม่
พริก 

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลแม่พรกิ จํานวน 20 
คน 

20,000.00 

5 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการปรุงอาหารปลอดภยั อบต.แม่
พริก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และวิธีการปรุงอาหาร ให้
สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 

5,000.00 

6 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชนในเขตรับผดิชอบ 4 โรงเรียน 50,000.00 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต 
จํานวน

งบประมาณ 
7 การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต์
ประจําปี 

ผู้สูงอายุและประชาชนในพ้ืนท่ีในเขตรับผดิชอบ 30,000.00 

8 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานลอยกระทงประจําปี จัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 10,000.00 

9 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําสลี หมูท่ี่ 11 
ต.แม่พริก 

จัดงานประเพณีแห่ไม้ค้ําศรี(ต้นโพธ์ิ) 10,000.00 

10 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่า บวชป่า สืบชะตา เวที
เสวนา อบต.แม่พริก 

จัดกิจกรรม เวทีเสวนา บวชป่า สบืชะตา และ 
ปลูกป่า 

10,000.00 

11 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้
องค์ราชัน อบต.แม่พริก 

ปลูกป่าในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 10,000.00 

รวม 255,000.00 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2565 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก แม่พริก จ.ลําปาง 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดําเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ท้ังหมด 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 98 137,006,000.00 11 2,388,000.00 11 2,332,075.84 4 668,375.84 
2.การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า 106 146,238,000.00 4 789,000.00 4 787,900.00 1 244,510.00 
3.การพัฒนาด้านสังคม 36 16,977,000.00 18 868,000.00 13 694,264.00 12 426,264.00 
4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 34 1,817,000.00 4 70,000.00 2 16,050.00 2 16,050.00 
5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 107 1,111,091.00 46 454,150.00 42 416,296.00 42 416,296.00 
6.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 40 5,154,200.00 13 1,544,510.00 9 1,443,775.00 9 1,443,775.00 
7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40 8,688,400.00 3 30,000.00 1 9,560.00 1 9,560.00 
8.การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 23 2,827,000.00 7 115,000.00 6 79,217.00 6 79,217.00 
9.การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 12 2,900,000.00 - - - - - - 

รวม 496 322,718,691.00 106 6,258,660.00 88 5,779,137.84 77 3,304,047.84 
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6. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 
2564 – กันยายน 2565)  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวนโครงการ
ที่ได้รับอนุมัต ิ

 

โครงการที่ได้
ดําเนินการหรือ
ลงนามสัญญา 

โครงการที่มีการ
เบิกจ่าย 

 

โครงที่อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ที่ไม่ได้

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพ่ิมเติม 

 

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จํานวน จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

98 11 2.22 11 2.22 4 0.81 7 1.41 87 17.54 56 11.29 - 0.00 

การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า 106 4 0.81 4 0.81 1 0.20 3 0.60 102 20.56 32 6.45 - 0.00 
การพัฒนาด้านสังคม 36 18 3.63 16 3.23 12 2.42 4 0.81 18 3.63 7 1.41 - 0.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 34 4 0.81 2 0.40 2 0.40 0 0.00 30 6.05 8 1.61 - 0.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 107 46 9.27 45 9.07 42 8.47 3 0.60 61 12.30 22 4.44 - 0.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

40 13 2.62 9 1.81 9 1.81 0 0.00 27 5.44 2 0.40 - 0.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

40 3 0.60 1 0.20 1 0.20 0 0.00 37 7.46 6 1.21 - 0.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

23 7 1.41 7 1.41 6 1.21 1 0.20 16 3.23 4 0.81 - 0.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 2.42 1 0.20 - 0.00 

รวม 496 106 21.37 95 19.15 77 15.52 18 3.63 390 78.63 138 27.82 - 0.00 

 
7. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 668,375.84 20.23 - - 668,375.84 20.23 
2. ด้านแหล่งนํ้า 244,510.00 7.40 - - 244,510.00 7.40 
3. ด้านสังคม 426,264.00 12.90 - - 426,264.00 12.90 
4. ด้านเศรษฐกิจ 16,050.00 0.49 - - 16,050.00 0.49 
5. ด้านสาธารณสุข 416,296.00 12.60 - - 416,296.00 12.60 

  6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1,443,775.00 43.70 - - 1,443,775.00 43.70 
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9,560.00 0.29 - - 9,560.00 0.29 
8. ด้านการเมืองการบริหาร 79,217.00 2.40 - - 79,217.00 2.40 
9. ด้านการท่องเท่ียว   0.00 - -   0.00 

รวม 3,304,047.84 100.00 - - 3,304,047.84 100.00 
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8. รายการกันเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณที่มีการ 

กันเงิน ปี 2563 
งบประมาณที่มีการ 

กันเงิน ปี 2564 
รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน 
1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- - 881,000 47.32 881,000 

2. ด้านแหล่งนํ้า - - 582,700 31.30 582,700 

3. ด้านสังคม - - 340,000 18.26 340,000 

4. ด้านเศรษฐกิจ - - - 0.00 - 

5. ด้านสาธารณสุข - - - 0.00 - 

6. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- - 57,900 3.11 57,900 

7. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- - - - - 

8. ด้านการเมืองการ
บริหาร 

- - - -  

9. ด้านการท่องเท่ียว - - - - - 

รวม - - 1,861,600 100.00 1,861,600 
 
รายการกันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ท่ี รายชื่อโครงการ 
ต้ัง

งบประมาณ 
จํานวนเงินเบิกจ่าย 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก 

จังหวัดลําปาง 
288,000 - 

2 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนบริเวณสะพานข้ามลําห้วยแม่พริก  
บ้านสันข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 10 ตําบลแมพ่ริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

20,000 - 

 รวม 308,000  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา   
1 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้่าน บ้านนาริน หมู่ท่ี 1 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก 

จังหวัดลําปาง 
80,500 - 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
1 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ บ้านรม่ไมย้าง หมู่ท่ี 9  

ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
250,000 - 

2 โครงการปรับปรุงศาลาสสุานบ้านนาริน หมู่ท่ี 1 ตําบลผาปัง อําเภอ 
แม่พริก จังหวัดลําปาง 

120,000 - 

 รวม 370,000  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
1 โครงการปรับปรุงบ่อขยะบ้านนารนิ หมู่ท่ี 1 ตําบลผาปัง อําเภอแมพ่ริก จังหวัดลําปาง 99,400 - 
 รวม 857,900 - 
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รายการกันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ท่ี รายชื่อโครงการ 
ต้ัง

งบประมาณ 
จํานวนเงินเบิกจ่าย 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกผาปังหลวง -สะพานท่าวังผา 

ผ่านหน้าโรงเรียนผาปังหลวง บ้านผาปังหลวง หมู่ท่ี 2 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัด
ลําปาง 

424,000 397,000 

2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งผาปัง บ้านนาริน หมู่ท่ี 1 ตําบลผา 
ปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลาํปาง 

241,000  

3 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. สายหัวบ้าน (2) บ้านผาปังกลาง หมู่ท่ี 3 ตําบลผา
ปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลาํปาง 

245,000 243,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเด่นข้าวควบ บ้านห้วยไร่ หมู่ท่ี 4 ตําบลแม่
พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

242,000 241,000 

 รวม 1,152,000 881,000 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา   
1 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้่าน (สูบนํ้าจากแม่นํ้าวัง) หมู่ท่ี 6 ตําบลแม่พริก 

อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
85,000  

2 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้่าน บ้านสันข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 10 ตําบล 
แม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

108,000 93,500 

3 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้่าน บ้านแม่พริกบน หมู่ท่ี 4 ตําบล 
แม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

245,600 244,600 

4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลนํ้าลึกระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่เชียงรายลุม่หมู่ท่ี 3 ตําบล
แม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัด 

245,600  

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8 ตําบลแม่พริก 
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

245,600  

6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านร่มไมย้าง หมูท่ี่ 9  
ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

245,600 244,600 

 รวม 1,175,400 582,700 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
1 โครงการก่อสร้างโรงเก็บของประจําหมู่บ้าน บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 

ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
376,000 340,000 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่พริกบน หมู่ท่ี 4 ตําบลแม่พริก 

อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
60,100 57,900 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมืองการบริหาร   
1 โครงการปรับปรุงอาคารท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 1,298,000  
 รวม 4,061,500 1,861,600 
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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 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 496 
โครงการ สามารถนําโครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จํานวน 106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.37 ของโครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 
2565) ปี พ.ศ. 2565 การเบิกจ่ายงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จํานวน 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.52  
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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 2565 

3. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีได้ปฏิบัติ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีไม่ได้ปฏิบัติ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยู่ใน

แผน 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  4 0.81 94 18.95 98 
2. การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า 1 0.20 105 21.17 106 
3. การพัฒนาด้านสังคม 12 2.42 24 4.84 36 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 0.40 32 6.45 34 
5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 42 8.47 65 13.10 107 
6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  9 1.81 31 6.25 40 
7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  1 0.20 39 7.86 40 
8. การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร  6 1.21 17 3.43 23 
9. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 0 0.00 12 2.42 12 

รวม 77 15.52 419 84.48 496 
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ส่วนท่ี  3  ผลการดําเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมแบ่งตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ) 

รวม 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 59.43 38.32 2.25 100.00 
2) ด้านแหล่งน้ํา 61.57 35.53 2.91 100.00 
3) ด้านสังคม 53.34 43.53 3.13 100.00 
4) ด้านเศรษฐกิจ 48.74 48.03 3.23 100.00 
5) ด้านสาธารณสุข 57.79 39.09 3.13 100.00 
6) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 54.44 42.32 3.23 100.00 
7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 51.32 45.56 3.13 100.00 
8) ด้านการเมือง การบริหาร 49.12 47.31 3.56 100.00 

สรุปภาพรวม 54.47 42.46 3.07 100.00 
 
* ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่
พริก จากการสุ่มตัวอย่างท้ังหมด จํานวน 228 ตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ระดับคะแนนความพึงพอใจนํามาจากการกรอกคะแนน แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ประจําปี 2565 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 8.16 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.11 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.05 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.01 
5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.00 
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.12 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.15 
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.27 

ภาพรวม 8.11 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2      ด้านแหล่งน้ํา     
1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.20 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.04 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.99 
5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.86 
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.11 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.13 
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.27 

ภาพรวม 8.07 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3     ด้านสังคม      
1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.83 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.85 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.75 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.86 

5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.70 

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.91 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.82 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.84 

ภาพรวม 7.82 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4    ด้านเศรษฐกิจ     
1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.73 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.71 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.72 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.63 

5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.76 

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.75 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.68 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.86 

ภาพรวม 7.73 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5    ด้านสาธารณสุข                      
1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.07 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.09 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.00 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.96 

5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.85 

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.02 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.01 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.07 

ภาพรวม 8.01 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6    ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.94 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.84 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.84 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.79 

5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.82 

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.78 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.90 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.95 

ภาพรวม 7.86 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  7    ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม    
1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.84 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.79 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.76 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.82 

5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.66 

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.80 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.83 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.93 

ภาพรวม 7.80 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  8    ด้านการเมืองการบริหาร      
1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.84 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.79 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.73 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.65 

5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.70 

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.70 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.71 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.76 

ภาพรวม 7.73 
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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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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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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.2565 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.2565 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. 2565 

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. 2565 ด้วยระบบ e-plan ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 50 ~ 
 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

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 2564 – กันยายน 2565 ) มีดังนี้ 
 2.1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ประจําปี พ.ศ.2565 (ต้ังแต่เดือน 
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวนโครงการ
ที่ได้รับอนุมัต ิ

 

โครงการที่ได้
ดําเนินการหรือ
ลงนามสัญญา 

โครงการที่มีการ
เบิกจ่าย 

 

โครงที่อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ที่ไม่ได้

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพ่ิมเติม 

 

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จํานวน จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

98 11 2.22 11 2.22 4 0.81 7 1.41 87 17.54 56 11.29 - 0.00 

การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า 106 4 0.81 4 0.81 1 0.20 3 0.60 102 20.56 32 6.45 - 0.00 
การพัฒนาด้านสังคม 36 18 3.63 16 3.23 12 2.42 4 0.81 18 3.63 7 1.41 - 0.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 34 4 0.81 2 0.40 2 0.40 0 0.00 30 6.05 8 1.61 - 0.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 107 46 9.27 42 8.47 42 8.47 0 0.00 61 12.30 22 4.44 - 0.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

40 13 2.62 9 1.81 9 1.81 0 0.00 27 5.44 2 0.40 - 0.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

40 3 0.60 1 0.20 1 0.20 0 0.00 37 7.46 6 1.21 - 0.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

23 7 1.41 6 1.21 6 1.21 0 0.00 16 3.23 4 0.81 - 0.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 2.42 1 0.20 - 0.00 

รวม 496 106 21.37 91 18.35 77 15.52 14 2.82 390 78.63 138 27.82 - 0.00 
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 2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 668,375.84 20.23 - - 668,375.84 20.23 
2. ด้านแหล่งนํ้า 244,510.00 7.40 - - 244,510.00 7.40 
3. ด้านสังคม 426,264.00 12.90 - - 426,264.00 12.90 
4. ด้านเศรษฐกิจ 16,050.00 0.49 - - 16,050.00 0.49 
5. ด้านสาธารณสุข 416,296.00 12.60 - - 416,296.00 12.60 

  6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1,443,775.00 43.70 - - 1,443,775.00 43.70 
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9,560.00 0.29 - - 9,560.00 0.29 
8. ด้านการเมืองการบริหาร 79,217.00 2.40 - - 79,217.00 2.40 
9. ด้านการท่องเท่ียว   0.00 - -   0.00 

รวม 3,304,047.84 100.00 - - 3,304,047.84 100.00 

3. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนท่ี มีเพียงข้อร้อง

ทุกข์ท่ีต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกดําเนินการแก้ไขให้ เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาท่ีเกิดข้ึนองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกยังไม่สามารถ
แก้ไขให้ได้ ประชาชนในพ้ืนท่ีก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่พอใจในท่ีสุด 

4. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
    4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีดังนี้ 

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

    4.2 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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5. ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีระดับความสําเร็จท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายท่ีวางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    5.1 การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
       1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณ์คลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
       2) ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
       3) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องดําเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
    5.2 การบริการประชาชน 

       1) ควรปรับสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ีเพียงพอ 
สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้คําแนะนําท่ีดี 
       2) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ 
       3) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว
และถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สามารถดําเนินการได้ จะส่งผลให้
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 


