
ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชางประจําปงบประมาณ 2561

(ชวงเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
……………………………………..

ตามท่ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง ได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2561 และไดจัดทําแบบรายงาน
เสนอตอผูบริหารทองถ่ินแลว นั้น

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 2) จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.๒๕61 (ชวง
เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) โดยประชาชนผูสนใจสามารถขอรับทราบขอมูล   แบบรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกลาวได  ณ  เทศบาลตําบลแมทาชาง และเวปไซตของเทศบาลตําบลแม
ทาชาง ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕61

(นายทรัพยทวี      คํามา)
นายกเทศมนตรตีําบลแมทาชาง



 

 
รายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61 
ครั้งที่ 1  

เมษายน 2561 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

งานวิชาการและแผน 
ส านักปลัดฯ  เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

 



ค าน า 
  การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงาน 
เพ่ือพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างให้บรรลุเป้าหมาย
สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานในภาพรวมว่าประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดหรือไม่และน าผลที่ได้จากการ
ติดตามมาใช้ในการตัดสินใจก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อก าหนดทิศทางการ
พัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป 
  เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างจึงจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้างเพื่อรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆจากการด าเนินงาน
น ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  จากการด าเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการจัดท าแผนพัฒนาของตนเองให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตลอดจนมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายตามท่ีวางไว้ 
 
 

 
     (นายทรัพย์ทวี ค ามา) 
        นายกเทศมนตรีต าบลแม่ท่าช้าง 
               30  เมษายน ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

 

ส่วนที่   ๑ 
                                               บทน า 

 

  ความเป็นมา            
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล        
ขอบเขตการติดตามและประเมินผล         
ประชากรในการติดตามและประเมินผล         
พ้ืนที่การติดตามและประเมินผล          
ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล         
          

ส่วนที่   ๒ 
        ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550     
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
         
 

ส่วนที่ 3   
ผลการด าเนินงาน 

 รายรับ            

 รายจ่าย            
 โครงการที่ได้ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561        
 
 

ส่วนที่  4 
สรุปผล  ปัญหา  และขอ้เสนอแนะ 

สรุปผล            
  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม       
ปัญหา           
ข้อเสนอแนะ          
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่  ๑ 
 
 
 
 

 
 



บทน า 
 

ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 
๑.  ความเป็นมา 
  จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ให้ความอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นจึงส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งระบบการติดตามและประเมินผลนับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราทราบ
ผลการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใดการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ
มีประสิทธิภาพหรือไม่ผลจากการติดตามและประเมินผลจะ ใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ช่วยให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีทิศทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
  เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  ๒.๑  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ 
  ๒.๒  เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 

๒.๓  เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานและความพึงพอใจของ 
       ประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

  ๒.๔  เพ่ือรับทราบระดับผลส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
  ๒.๕  เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน   
                            มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  ๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือน าไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์  
                         การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ประทับช้างว่าบรรลุวัตถุประสงค์  
                          และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 



๓.  ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
  ติดตามและประเมินผลกิจกรรม / โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕60 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ๔   ด้าน   ดังนี้ 
  ๓.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๓.๒  ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการท างานและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
  ๓.๓  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ๓.๔  ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีส่วน
ร่วม 

๔.  ประชากรในการติดตามและประเมินผล 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

๕.  พ้ืนที่การติดตามและประเมินผล 
  ในเขตเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

๖.  ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
  ระหว่างเดือนตุลาคม  ๒๕๕60  -  เมษายน 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่  ๒ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบ  และเอกสารที่เกีย่วข้อง 
 

ส่วนที่   ๒ 
ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   
     หมวด ๑๔  การปกครองส่วนท้องถิ่น     
   มาตรา  ๒๘๗  วรรค  ๓  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการด าเนินงานต่อ
ประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย  และผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๒ 
หมวด  ๒   การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

มาตรา  ๑๗ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ 
   (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 (๒)  การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๓)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 
   (๔)  การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 
   (๕) การคุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้   ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   (๖)  การจัดการศึกษา 
   (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   (๘)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๙)  การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   (๑๐)  การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
   (๑๑)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
   (๑๒)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง   

(๑๓)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
   (๑๔)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

 



   (๑๕) การพาณิชย์  การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเอง
หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
   (๑๖)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๑๗)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
   (๑๘) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
   (๑๙)  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
   (๒๐)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
   (๒๑)  การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
   (๒๒)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๒๓)  การจดัให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
   (๒๔) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใน
เขตและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดท า  ทั้งนี้ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
   (๒๕)  สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
   (๒๖) การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๒๗) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
   (๒๘)  จัดท ากิจการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒๙)   กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
 
๓.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ 
     หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          ข้อ  ๒๘ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 

          (๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
                    (๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

                              (๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
                              (๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
                              (๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 

 



  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ 
           กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
                   ข้อ ๒๙คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

          (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

       (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง   ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

         (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
       ข้อ ๓๐องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือ

ร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้   
(๑)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง 

ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
         (๒)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

       (๓)  หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผล 

(๔)  ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล  เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๓๑เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน   ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม   

 
4.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2559 

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 
 



ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี” 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
ส่วนที่  ๓ 

------------------------- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการด าเนินงาน   
 

ส่วนที่  ๓ 
ผลการด าเนินงาน   

  สรุปผลการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน  ซึ่งได้จากการติดตามผลการด าเนินงาน 
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มาสรุปเป็นภาพรวมผลการ
ด าเนินงาน  เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนา
ท้องถิ่น  ดังนี้ 
 
 



แผนงานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารทัวไป

โครงการทีทําเสร็จ โครงการทีเหลอื

แผนงานบริหารทัวไป

จํานวนเงินทีเบกิจ่าย จํานวนเงินทีเหลอื

โครงการท่ีเหลือ 10
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 2
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 247,580 บาท

โครงการท่ีเหลือ 105,000 บาท



แผนงานบริหารท่ัวไป

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการฝกอบรมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผูบริหาร สมาชิก และ
พนักงาน

177,580 22,420 โอนเพ่ิม 50,000

2 เงินอุดหนุนสวนราชการ
- งานพระราชพิธี
- ไมดอกไมประดับ

70,000 -

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1 โครงการการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารและรับเรื่องรองทุกข 5,000
2 โครงการบริหารจัดการศูนยปรองดองสมานฉันทระดับทองถ่ิน 10,000
3 โครงการปกปองสถาบันกษัตริยและสถาบันสําคัญของชาติ 10,000
4 โครงการฝกอบรมเก่ียวกับการปองกันการทุจริตแกผูบริหาร สมาชิก

สภา พนักงาน
20,000

5 โครงการพัฒนาและดูแลเวปไซตของเทศบาล 15,000
6 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยการมีสวนรวม

ของประชาชน
5,000

7 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 5,000
8 โครงการสํานักงานเทศบาลปลอดยาเสพติด 5,000
9 โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับการทํางานของ

ผูบริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาล
20,000

10 โครงการอบรมเพ่ิมความรูความเขาใจใหแกประชาชนเก่ียวกับการ
เลือกตั้งและเสริมสรางประชาธิปไตยในชุมชน

10,000



แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการทีทําเสร็จ โครงการทีเหลอื

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวนเงินทีเบกิจ่าย จํานวนเงินทีเหลอื

โครงการท่ีเหลือ 5
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 2
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 2,373 บาท

โครงการท่ีเหลือ 45,000 บาท



แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน 276 4,724
2 โครงการประชุมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 2,097 2,903

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1 โครงการการจัดงาน จัดนิทรรศการของเทศบาล 10,000
2 โครงการจัดสงผลงานเทศบาลเขาประกวดรางวัลตางๆ 5,000 โอนลด 5,000
3 โครงการจัดเก็บขอมูลตางๆของเทศบาล 5,000 โอนลด 5,000
4 โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนชุมชน 5,000
5 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

ประจําป 2561
30,000



แผนงานบริหารงานคลัง

แผนงานบริหารงานคลงั

โครงการทีทําเสร็จ โครงการทีเหลอื

แผนงานบริหารงานคลงั

จํานวนเงินทีเบกิจ่าย จํานวนเงินทีเหลอื

โครงการท่ีเหลือ 0
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 0
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 0 บาท

โครงการท่ีเหลือ 0 บาท



แผนงานบริหารงานคลัง

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ



แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารทัวไปเกียวกบัการรักษาความสงบภายใน

โครงการทีทําเสร็จ โครงการทีเหลอื

แผนงานบริหารทัวไปเกียวกบัการรักษาความสงบภายใน

จํานวนเงินทีเบกิจ่าย จํานวนเงินทีเหลอื

โครงการท่ีเหลือ 3
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 2
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 36,560 บาท

โครงการท่ีเหลือ 30,000 บาท



แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการบริหารจัดการศูนยอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแมทาชาง

11,200 3,800 โอนเพ่ิม 5,000

2 โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน 25,360 4,640

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน
10,000

2 โครงการฝกอบรมซักซอมแผนปองกันภัย 15,000
3 โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย
5,000



แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานบริหารทัวไปเกียวกบัการศกึษา

โครงการทีทําเสร็จ โครงการทีเหลอื

แผนงานบริหารทัวไปเกียวกบัการศกึษา

จํานวนเงินทีเบกิจ่าย จํานวนเงินทีเหลอื

โครงการท่ีเหลือ 3
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 2
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 510,332 บาท

โครงการท่ีเหลือ 30,000 บาท



แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
ศพด.ทต.แมทาชาง

9,852 148

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

500,480 287,920

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1 โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูเกษตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.แมทาชาง 5,000
2 โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูพระพุทธศาสนาและจัดกิจกรรมทางพุทธ

ศาสนา
10,000

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 15,000



แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสขุ

โครงการทีทําเสร็จ โครงการทีเหลอื

แผนงานสาธารณสขุ

จํานวนเงินทีเบกิจ่าย จํานวนเงินทีเหลอื

โครงการท่ีเหลือ 10
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 1 โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 759,000 บาท

โครงการท่ีเหลือ 155,000 บาท



แผนงานสาธารณสุข

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการบริหารจัดการแกไขปญหาขยะในพ้ืนท่ี 759,000 1,000 โอนลด 40,000

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 20,000
2 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 20,000
3 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดการ

สิ่งแวดลอมชุมชน
30,000

4 โครงการบริหารจัดการศูนยฟนฟูสุขภาพชุมชน 25,000
5 โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย 5,000
6 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ 15,000
7 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันโรคสัตวประจําหมูบาน 10,000
8 โครงการรณรงคลดโลกรอน 10,000
9 โครงการสงเสริมการจัดการขยะในชุมชนโดยใชหลัก 3 Rs 10,000
10 โครงการอบรมใหความรูเยาวชนเรื่องการปองกันการตั้งครรภกอน

วัยอันควรและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
10,000



แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

โครงการทีทําเสร็จ โครงการทีเหลอื

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

จํานวนเงินทีเบกิจ่าย จํานวนเงินทีเหลอื

โครงการท่ีเหลือ 1
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 0
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 0 บาท

โครงการท่ีเหลือ 20,000 บาท



แผนงานสังคมสงเคราะห

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1 โครงการสงเคราะหผูประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 20,000



แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชมุชน

โครงการทีทําเสร็จ โครงการทีเหลอื

แผนงานเคหะและชมุชน

จํานวนเงินทีเบกิจ่าย จํานวนเงินทีเหลอื

โครงการท่ีเหลือ 16
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ
2 โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 160,000 บาท

โครงการท่ีเหลือ 2,780,100 บาท



แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 8

63,000 - ผูกพัน

2 โครงการเทลานเมรุ (ปาชาบานกอง) หมูท่ี 7 97,000 -
โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1 โครงการติดตั้งกลอง cctv ระยะท่ี 3 532,000
2 โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง 365,000
3 โครงการกอสรางหองน้ํา คสล. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.แมทาชาง 84,000
4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 109,000
5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 62,000
6 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม บริเวณหลังศูนยโอท็อป หมูท่ี 6 28,500
7 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุท่ี 9 72,000
8 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 673,000
9 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 ชุมชน

เจริญทรัพย หมูท่ี 7
386,000

10 โครงการกอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 132,000
11 โครงการกอสรางราวกันตก ถนนสาย ชม.ถ. 204 – 02 หมูท่ี 6 38,700
12 โครงการขยายทอเมนประปาชุมชนบานธารอิงดอย หมูท่ี 1 94,000
13 โครงการขยายทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 85,000
14 โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 45,000
15 โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมขยายผิวจราจร

หมูท่ี 6
63,900

16 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา สายทาง ชม.ถ. 204-08 บานดง
– บานดงหลวง หมูท่ี 9

10,000



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน

โครงการทีทําเสร็จ โครงการทีเหลอื

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน

จํานวนเงินทีเบกิจ่าย จํานวนเงินทีเหลอื

โครงการท่ีเหลือ 19
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 2
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 383,060 บาท

โครงการท่ีเหลือ 295,000 บาท



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการชมรมผูสูงอายุประจําเดือน 13,200 40,800
2 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสตรีและผูนํา

ชุมชนเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

369,860 140 โอนเพ่ิม
20,000

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1 โครงการเชิดชูเกียรติสตรีดีเดน 5,000
2 โครงการธนาคารความดี 10,000
3 โครงการบริหารจัดการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 10,000
4 โครงการฝกอบรมใหความรูดานสิทธิสตรี 15,000
5 โครงการฝกอบรมอาชีพผูสูงอายุ 10,000
6 โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรี 15,000
7 โครงการฝกอาชีพการทําอาหาร 15,000
8 โครงการฝกอาชีพดานการทําสมุนไพรและยาเมือง 15,000
9 โครงการฝกอาชีพดานงานชางตางๆ 15,000
10 โครงการฝกอาชีพดานสิ่งประดิษฐ 15,000
11 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 20,000
12 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว 15,000
13 โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม 20,000
14 โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด 30,000
15 โครงการเยี่ยมผูสูงอายุท่ีบาน 5,000
16 โครงการสงเสริมคนดีศรีแมทาชาง 10,000
17 โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจ

ชุมชน
5,000

18 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ 50,000
19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 15,000



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

โครงการทีทําเสร็จ โครงการทีเหลอื

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

จํานวนเงินทีเบกิจ่าย จํานวนเงินทีเหลอื

โครงการท่ีเหลือ 10
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 4
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 97,210 บาท

โครงการท่ีเหลือ 263,000 บาท



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณียี่เปงแมทา
ชาง

4,550 145,450 โอนลด
50,000

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬาสานสายใยสามวัย
เพ่ือสุขภาพ

89,990 10

3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทดานการกีฬา

1,110 8,890

4 โครงการอุยสอนหลาน (ทําขาวแตน ขนมจอก) 1,560 8,440

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลแมทาชางคัพ 30,000
2 โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันตางๆ 100,000
3 โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและรณรงคประชาสัมพันธกิจกรรม

ทางพุทธศาสนา
5,000

4 โครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญาทองถ่ิน 10,000
5 โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน 30,000
6 โครงการฝกอบรมและประกวดงานใบตอง (สวยดอก บายศรี) 10,000
7 โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีตานสลากภัตร 3,000
8 โครงการอนุรักษและสงเสริมประเพณีเขาพรรษา 5,000
9 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีดงพระเจานั่งโกน 40,000
10 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีปใหมเมือง (ดําหัวคนเฒา) 30,000



แผนงานการเกษตร

แผนงานการเกษตร

โครงการทีทําเสร็จ โครงการทีเหลอื

แผนงานการเกษตร

จํานวนเงินทีเบกิจ่าย จํานวนเงินทีเหลอื

โครงการท่ีเหลือ 5
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 1
โครงการ

โครงการท่ีทําเสร็จ 3,500บาท

โครงการท่ีเหลือ 60,000 บาท



แผนงานการเกษตร

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการธนาคารใบไม “เก็บใบไม ลดการเผา ลด
หมอกควัน”

3,500 6,500

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1 โครงการบริหารจัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบล
10,000

2 โครงการบริหารจัดการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเจาอยูหัว

20,000

3 โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน 10,000
4 โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและปลูกผักสวนครัวรั้ว

กินได
10,000

5 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทําและใชปุยหมัก ปุยชีวภาพใน
ระดับครัวเรือน

10,000



งบกลาง

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 1,892,000 2,027,200
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 392,000 472,000
3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 44,000 46,000



แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลแมทาชาง

คําช้ีแจง : แบบท่ี  1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง  หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชยุทธศาสตร

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น........เทศบาลตําบลแมทาชาง...........

ประเด็นการประเมิน มี
การดําเนินการ

ไมมี
การ

ดําเนินการ
สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน



3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา



สวนท่ี  2  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล 
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน 
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถ่ิน



10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน



11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด



12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน 
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด 
16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร 




