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

 
     (นายอุดม  ดวงดี) 
        นายกเทศมนตรีต าบลแม่ท่าช้าง 
              พฤศจิกายน ๒๕65 
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บทน า 
 

ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 
๑.  ความเป็นมา 
  จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐  ให้ความอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นจึงส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งระบบการติดตามและประเมินผลนับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราทราบ
ผลการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใดการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ
มีประสิทธิภาพหรือไม่ผลจากการติดตามและประเมินผลจะใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ช่วยให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีทิศทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
  เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
มีการก าหนดอ านาจหน้าที ่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นเพื่อท าหน้าที่
ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

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 
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๓.  ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
  ติดตามและประเมินผลกิจกรรม / โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕64 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  5   ด้าน   ดังนี้ 
  ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  ๓.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
  ๓.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
  ๓.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
  3.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการเชิงรุก 

๔.  ประชากรในการติดตามและประเมินผล 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

๕.  พ้ืนที่การติดตามและประเมินผล 
  ในเขตเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

๖.  ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
  ระหว่างเดือนตุลาคม  ๒๕64   -  กันยายน  ๒๕65 
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ระเบียบ  และเอกสารที่เกีย่วข้อง 
 

ส่วนที่   ๒ 
ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕6๐   
     หมวด ๑๔  การปกครองส่วนท้องถิ่น     
 มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

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 
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   (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)  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
   (๒๔) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใน
เขตและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดท า  ทั้งนี้ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
   (๒๕)  สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
   (๒๖) การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๒๗) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
   (๒๘)  จัดท ากิจการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอื่น
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 
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  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
           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)  ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล  เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๓๑เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน   ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม   
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ส่วนที่  ๓ 

------------------------- 
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ผลการด าเนินงาน   
 

ส่วนที่  ๓ 
ผลการด าเนินงาน   

  สรุปผลการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน  ซึ่งได้จากการติดตามผลการด าเนินงาน 
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมาสรุปเป็นภาพรวมผลการด าเนินงาน  
เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
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รายรับตามงบประมาณ ประจ าปี ๒๕65 

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ตุลาคม ๒๕64 – ๓๐กันยายน ๒๕65 

รายการ ประมาณการ
รายรับ 

รายรับจริง ผลต่าง 

รายได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
หมวดรายได้จากทุน 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

 
1,700,000 
733,600 
150,000 

- 
3,200 

 
 
 

18,390,000 
 
 

11,623,200 
- 

 
1,715,142.23 
732,592.90 
172,676.40 

- 
2,065.77 

- 
 
 

20,666,371 
 
 

11,575,103 
786,000 

 

 
15,142.23 
- 1,007.10 
22,676.40 
- 
- 1,134.23 
- 
 
 
2,276,371 
 
 
- 48,097 
786,000 

รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังสิ้น 32,600,000 35,659,951.59 3,059,951.59 
 

ยอด ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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รายจ่ายตามงบประมาณ ประจ าปี ๒๕65 
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ตุลาคม ๒๕64– ๓๐กันยายน ๒๕65 
รายการ ประมาณการ

รายจ่าย 
 

รายจ่ายจริง ผลต่าง 

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย 
งบกลาง 
งบบุคลากร ( หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างชั่วคราว ) 
งบด าเนินงาน ( หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค ) 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
งบรายจ่ายอื่น ( หมวดรายจ่ายอื่น ) 
งบเงินอุดหนุน ( หมวดเงินอุดหนุน ) 
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดย
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

 
7,683,000 

13,405,200 
 

7,428,600 
 

3,277,200 
 

806,000 
- 
 

 
7,545,466.95 
12,225,000 

 
6,817,010.71 

 
3,368,331.30 

 
661,435.71 

736,000 
 

 
137,533.05 
1,180,200 
 
611,589.29 
 
- 91,131.30 
 
144,564.29 
- 736,000 

รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 32,600,000 31,353,244.67 1,246,755.33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



14 

 

กราฟ – อัตราส่วนรายรับเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ปีงบประมาณ ๒๕65 

 

จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่ารายรับของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖5 เป็นรายรับ
ประเภท หมวดภาษีจัดสรรมีจ านวนสูงสุดร้อยละ 58 ล าดับที่ ๒ เงินอุดหนุนทั่วไป ร้อยละ 32 และล าดับที่ 3 
รายรับประเภทภาษีอากร ร้อยละ 5 ของรายได้ท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายรับจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หมวดภาษีจัดสรร

58% 

หมวดเงนิอุดหนุน

ทั่วไป 32% 

หมวดภาษีอากร

5% 

หมวดค่าธรรมเน่ียม 

2 % 

หมวดเงนิ
อุดหนุนให้โดย

วัตถุประสงค์ 

2 % 



15 

 

 

กราฟ– เปรียบเทียบประมาณการรายรับ และรายรับจริง 

ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
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กราฟอัตราส่วนรายจ่ายเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

 

 จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่ารายจ่ายของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ปีงบประมาณ ๒๕65 
เป็นรายจ่ายประเภทงบบุคลากร คิดเป็น ๓๙% ล าดับที่ ๒ รายจ่ายประเภทงบกลาง คิดเป็น ๒4% และ
ล าดับที่ ๓ รายจ่ายประเภทงบด าเนินงาน คิดเป็น 22% ของรายจ่ายทั้งหมด 
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เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  

 

 

 

 

 

 

 

งบกลาง งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุน รายจ่ายที่จ่ายจากเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ

วัตถุประสงค์ 

     ประมาณการรายจ่าย 7,683,000 13,405,200 7,428,600 3,277,200 806,000 - 

     รายจ่ายจริง 7,545,466.95 12,225,000 6,817,010.71 3,368,331.30 661,435.71 736,000 
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เงินฝาก เงินสะสม ทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2565 

บัญชีเงินฝากธนาคาร    

บัญชีเงินสะสม     

เงินทุนส ารองเงินสะสม     

 
 

กราฟแสดงเงินฝาก เงินสะสม ทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างประจ าปี ๒๕65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงนิสะสม 

 

ทุนส ารองเงินสะสม  

เงนิฝากธนาคาร 
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ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท 

จ านวนโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕65) 

เฉพาะปี  
๒๕65 

จ านวนโครงการที่น ามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ 

ปี ๒๕65 

คิดเป็นร้อยละ 

202 113  
 

สูตร  จ านวนโครงการที่น ามาจากแผนและจัดท าเทศบัญญัติ x ๑๐๐ 

จ านวนโครงการในแผนสามปี 

 

113 x  ๑๐๐   = 55.94 

  202 
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แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานบริหารทัว่ไป

โครงการที่ท าเสร็จ โครงการที่เหลอื

แผนงานบริหารทัว่ไป

จ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย จ านวนเงินท่ีเหลอื

 โครงการที่เหลือ 3  
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 6 
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 177,000บาท 

 โครงการที่เหลือ 15,000 บาท 
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แผนงานบริหารทั่วไป 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการปกป้องสถาบันกษัตริย์และสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

3,165 1,835  

2 โครงการพัฒนาและดูแลเวปไซต์ของเทศบาล 13,500 1,500  
3 โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมส าหรับ

การท างานของผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน 
10,980 4,020  

4 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 
และพนักงานจ้างเทศบาล 

46,350 1,550  

5 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 

98,720 1,280  

6 อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและ
ประเพณีท้องถิ่น อ.หางดง 

4,285.71 25,714.29  

 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการจัดท าวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 5,000  
2 โครงการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องทุกข์ 5,000  
3 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปรองดองสมาฉันท์ 5,000  
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แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการที่ท าเสร็จ โครงการที่เหลอื

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

จ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย จ านวนเงินท่ีเหลอื

 โครงการที่เหลือ 2 
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 2
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ30,625 บาท 

 โครงการที่เหลือ 5,000 บาท 
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แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565 

29,000 1,000  

2 โครงการประชุมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 1,625 3,375  
 

 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการจัดส่งผลงานเทศบาลเข้าประกวดรางวัลต่างๆ 3,000  
2 โครงการการจัดงาน จัดนิทรรศการของเทศบาล 2,000  
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งานบริหารงานคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานคลงั

โครงการที่ท าเสร็จ โครงการที่เหลอื

แผนงานคลงั

จ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย จ านวนเงินท่ีเหลอื

 โครงการที่เหลือ 0 
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 1
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 2,000 บาท 

 โครงการที่เหลือ 0 บาท 
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งานบริหารงานคลัง 

 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
2,000 โอนลด  

28,000 บาท 
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แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการรักษาความสงบภายใน

โครงการที่ท าเสร็จ โครงการที่เหลอื

แผนงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการรักษาความสงบภายใน

จ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย จ านวนเงินท่ีเหลอื

 โครงการที่เหลือ 5
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 4
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 126,992 

บาท  โครงการที่เหลือ 10,000 บาท 
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แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น 97,862 2,138 โอนเพิ่ม  
70,000 

2 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและให้บริการ
ประชาชนในเทศกาลส าคัญ 

5,000 -  

3 โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันภัย 4,130 870  
4 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ( อุดหนุน ทต.
หางดง) 

20,000 -  

 

 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน 
5,000  

    
3 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
5,000  

4    
5 โครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน) 
- โอนลด  

10,000 บาท 
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แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา

โครงการที่ท าเสร็จ โครงการที่เหลอื

แผนงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา

จ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย จ านวนเงินท่ีเหลอื

 โครงการที่เหลือ 5 
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 6
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 796,970 บาท  โครงการที่เหลือ 83,000บาท 
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แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ 
ผลงานครูและนักเรียน 

5,190 4,810  

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

774,510 74,490  

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในเด็กและสถานศึกษา 

4,620 5,380  

4 โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี 5,640 4,360  
5 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 4,590 410  
6 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับเด็ก 2,420 2,580  
 

 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ศพด.ทต.แม่ท่าช้าง 10,000  
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 50,000  
3 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและจัด

นิทรรศการผลงาน 
5,000  

4 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

3,000  

5 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 5,000  
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แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานสาธารณสขุ

โครงการที่ท าเสร็จ โครงการที่เหลอื

แผนงานสาธารณสขุ

จ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย จ านวนเงินท่ีเหลอื

 โครงการที่เหลือ 4
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 8 โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 93,755บาท 

 โครงการที่เหลือ 27,000บาท 
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แผนงานสาธารณสุข 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 560 4,440  

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 13,420 80 โอนลด 
6,500 บาท 

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 15,420 580  
4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทต.แม่ท่าช้าง 13,890 1,110  
5 เงินอุดหนุนเอกชน 

- อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 2 หมู่บ้าน  

40,000 80,000  

6 โครงการตรวจสุขาภิบาลร้านอาหาร อบรมผู้
ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

6,820 4,180  

7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคสัตว์
ประจ าหมู่บ้าน 

2,970 30  

8 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน 675 325  
 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 20,000  
2 โครงการบริหารจัดการศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชน - โอนลด 

5,000 บาท 
3 โครงการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ 5,000  
4 โครงการโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 2,000  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

โครงการที่ท าเสร็จ โครงการที่เหลอื

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

จ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย จ านวนเงินท่ีเหลอื

 โครงการที่เหลือ 1  
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 1 
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 3,000 บาท 

 โครงการที่เหลือ 5,000 บาท 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3,000 7,000 - 

 

 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

 
5,000  
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานเคหะและชมุชน

โครงการที่ท าเสร็จ โครงการที่เหลอื

แผนงานเคหะและชมุชน

จ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย จ านวนเงินท่ีเหลอื

 โครงการที่เหลือ 0 
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ  
1 โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 1,000บาท 

 โครงการที่เหลือ 0 บาท 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนโดยใช้
หลัก 3Rs 

1,000 4,000  

     
 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน

โครงการที่ท าเสร็จ โครงการที่เหลอื

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน

จ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย จ านวนเงินท่ีเหลอื

 โครงการที่เหลือ 9
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 6 
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 54,037บาท  โครงการที่เหลือ 15,000 บาท 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการผู้สูงอายุประจ าเดือน 3,600 14,900  
2 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี 4,820 5,180  
3 โครงการฝึกอาชีพการท าอาหาร 8,864 11,136  
4 โครงการฝึกอาชีพด้านสิ่งประดิษฐ์ 12,083 7,917  
5 โครงการอบรมการใช้สื่อในการจ าหน่ายสินค้า 6,670 3,330  
6 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ความ

ปลอดภัย และป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5,6,7,8,9 

18,000 -  

 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการเดินตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา 5,000  

2 โครงการตลาดชุมชนเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 10,000  
3 โครงการฝึกอาชีพด้านการท าสมุนไพรและยาเมือง - โอนลด  

10,000 บาท 
4 โครงการฝึกอาชีพด้านงานช่างต่างๆ - โอนลด 

10,000 บาท 
5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง - โอนลด 

10,000 บาท 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน - โอนลด  

5,000 บาท 
7 โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม - โอนลด 

5,000 บาท 
8 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
- โอนลด 

5,000 บาท 
9 โครงการส่งเสริมคนดีศรีแม่ท่าช้าง - โอนลด 

10,000 บาท 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

โครงการที่ท าเสร็จ โครงการที่เหลอื

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

จ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย จ านวนเงินท่ีเหลอื

 โครงการที่เหลือ 6
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 8 
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 106,891บาท  โครงการที่เหลือ 80,000 บาท 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 5,000 -  
2 โครงการรณรงค์ประชาชาสัมพันธ์กิจกรรมทาง

พุทธศาสนา 
500 2,500  

3 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา 6,498 2  
4 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่ใหม่

เมือง (รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ) 
5,460 34,540  

5 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีดงพระเจ้า
นั่งโก๋น 

35,838 4,162  

6 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่า
ช้าง 

19,820 180  

7 โครงการอุ๊ยสอนหลาน 3,775 6,225  

8 โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่ 

30,000 -  

 

 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่ท่า

ช้าง 
25,000  

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ 20,000  
3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับ

อ าเภอหางดง 
5,000  

4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่างๆ 5,000  
5 โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน 15,000  
6 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 120 ปี ของดี แม่ท่าช้าง 10,000  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

โครงการที่ท าเสร็จ โครงการที่เหลอื

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

จ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย จ านวนเงินท่ีเหลอื

 โครงการที่เหลือ 0
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 
15โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 1,675,531.13 
บาท 

 โครงการที่เหลือ 0บาท 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการต่อเติมห้องน้ าผู้พิการศูนย์บริการผู้สูง
กายุ หมู่ที่ 9 

6,700 -  

2 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของหมู่ที่ 9 (ระยะ
ที่ 2 

62,000 - โอนลด 
10,000 บาท 

3 โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลต าบลแม่
ท่าช้าง หมู่ที่ 9 

259,501.86 6,498.14  

4 โครงการก่อสร้างประตูเข้า ออก ป่าช้าป่าแป๋ – 
โรงวัว หมู่ที่ 7 

45,000 - 
 

 

5 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 

32,000 - โอนลด 
 2,000 บาท 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 1 ชุมชนเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 7 

349,000 - โอนลด 
 1,000 บาท 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 

136,000 -  

8 โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 7 59,000 - โอนลด 
 2,000 บาท 

9 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนแบบโซล่า
เซลล์ หมู่ที่ 1,9,6 

310,000 200 โอนลด 
 4,800 บาท 

10 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าบาดาล หมู่ที่ 8 120,000 - ผูกพัน 
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยบ้านนางทัศนา บัวขาว หมู่ที่ 1 
26,600 -  

12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ชุมชนธารอิงดอย (ระยะที่ 2 ) หมู่ที่ 1 

35,729.44 - 270.56 

13 โครงการปรับปรุงราวกันตก ถนนสาย ชม.ถ. 
204-01 หมู่ที่ 8 

30,000 -  

14 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าบาดาล หมู่ที่ 6 93,000 - โอนลด 
27,000 

15 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าบาดาล หมู่ที่ 7 111,000 - ผูกพัน 
 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
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แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการเกษตร

โครงการที่ท าเสร็จ โครงการที่เหลอื

แผนงานการเกษตร

จ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย จ านวนเงินท่ีเหลอื

 โครงการที่เหลือ 2
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 5
โครงการ 

โครงการที่ท าเสร็จ 88,765บาท 
 โครงการที่เหลือ 10,000บาท 
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แผนงานการเกษตร 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร 6,990 3,010  

2 โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

755 4,245  

3 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 4,420 580  
4 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะภายในเขต 

ทต.แม่ท่าช้าง 
70,000 24,200  

5 โครงการขุดลอกและก าจัดวัชพืชล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชนธารอิงดอย หมู่
ที่ 1 

6,600 -  

 

 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการธนาคารใบไม้ ลดการเผา ลดหมอกควัน 5,000  
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
5,000  
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แผนงานงบกลาง 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,330,700 169,300  

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,245,400 54,000  

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,500 39,500  

     
 

 

ครุภัณฑ์ 

(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่มีในแผนและในเทศบัญญัติ) 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 จัดซื้อพัดลมโคจร 15,900 1,100  

2 โครงการปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ดูแล
วัสดุครุภัณฑ์ ให้มีสภาพใช้การได้ ทันสมัย 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

85,000 -  

3 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 1,070,000 -  

4 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า 
(Submersible pump) 

59,800 -  
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นและบริการประชาชน 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นและบริการประชาชนวัดจากการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างประจ าปี ๒๕๖5 ซึ่งส ารวจโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของเทศบำลต ำบล
แม่ท่ำช้ำง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 4 งำน ซึ่งประกอบด้วย  

กำรให้บริกำรโดยภำพรวมของงำนด้ำนโยธำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ผล
คะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40 

กำรให้บริกำรโดยภำพรวมของงำนด้ำนกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 
ผลคะแนนอยูใ่นระดับ 10 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 

กำรให้บริกำรโดยภำพรวมของงำนด้ำนสำธำรณสุข พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำร ผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00 

กำรให้บริกำรโดยภำพรวมของงำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึง
พอใจต่อกำรให้บริกำร ผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 

ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทั้ง 4 ด้ำนของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ 
ประชำชนมีควำมพึงพอใจ มีคะแนนเท่ำกับ 10 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80        เมื่อพิจำรณำ
เปรียบเทียบควำมพึงพอใจในประสิทธิภำพกำรให้บริกำรต่องำน แต่ละด้ำน พบว่ำ มีควำม   พึงพอใจต่องำนด้ำนพัฒนำ
ชุมชนและสวัสดิกำรสังคม เป็นอันดับที่ 1 รองลงมำคือ งำนด้ำนกำรศึกษำ    งำนด้ำนโยธำ และงำนด้ำนสำธำรณสุข 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ประชำชนในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส ำหรับกำร
บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

การให้บริการงานด้านโยธา 

ควรมีกำรพัฒนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง หรือมีกำรน ำเอำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรโดยให้ครอบคลุมพ้ืนที่มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกสภำพทำงสังคมและเศรษฐกิจที่ได้
มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรมำก
ยิ่งขึ้น 
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 การให้บริการงานด้านการศึกษา 

ควรส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนด้ำนกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ มีกำรแจ้ง
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้ผู้ปกครองทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งมีกำรประชำสัมพันธ์ผล
กำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำให้ผู้ปกครองได้รับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 

การให้บริการงานด้านสาธารณสุข     

ควรเน้นประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคระบำดต่ำงๆ ในสัตว์รวมถึงแนวทำงกำรป้องกันและ
ควบคุมโรคระบำดแก่ประชำชน ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยเป็นประจ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 

การให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

1. ควรเน้นกำรส่งเสริมและสนับสนุนงบประมำณกำรลงทุนของกลุ่มอำชีพในชุมชน โดยกำรเพ่ิมมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์ภำยในชุมชน รวมทั้งพัฒนำระบบกำรผลิตและสนับสนุนกำรตลำดผลิตภัณฑ์ 

2. ควรเน้นกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนด้ำนส่งเสริมอำชีพและสร้ำงนวัตกรรม
ต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้ในกำรสนับสนุนอำชีพในชุมชน รวมทั้งช่วยประชำสัมพันธ์ช่องทำงทำงกำรตลำดแก่ชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนได้มีอำชีพทีย่ั่งยืนต่อไปในอนำคต 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเสริมจุดแข็ง และเสริมความโดดเด่นในการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน  

  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุค 4.0 จะต้องปรับตัวให้ เข้ำกับเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล   
โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง เปิ ดกว้ ำงและมีควำมเชื่ อมโยงกัน  โดยเทศบำลเป็นหน่ วยงำนภำครัฐ 
ที่อยู่ใกล้ชิดประชำชนมำกที่สุด ควรมุ่งสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร ปัญหำ และควำมคำดหวังของ
ประชำชนในพ้ืนที่ โดยเป็นนวัตกรรมในเชิงบริหำรจัดกำร กำรจัดบริกำรสำธำรณะ และแสวงหำควำมร่วมมือเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

2) มี กำรบู รณ ำกำร กำรท ำงำนร่ วมกับ  อปท . หรื อหน่ วยงำน อ่ืน  เพ่ื อตอบสนองควำมคุ้ มค่ ำ  
ตำมหลักธรรมำภิบำล และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรและกำรพัฒนำท้องถิ่น 

3) สนับสนุน ส่งเสริม มุ่งเน้นกำรบริกำรเชิงรุกเพ่ือลดขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชำชน อำทิเช่น โครงกำร/กิจกรรมที่เทศบำลจัดให้บริกำรของศูนย์บริกำรร่วม (OSS) กำรขยำยเวลำให้บริกำร 
กำรจัดชุดบริกำรเคลื่อนที่ทั้งในและนอกเวลำรำชกำรยึดมั่นตำมหลัก    ธรรมำภิบำล ด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใสและ
มีคุณธรรม 

4) สนับสนุนส่งเสริมกำรกระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำก โดยใช้กลไกในระดับท้องถิ่น อำทิ กำรส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพให้กับประชำชนในพ้ืนที่ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำรก ำกับดูแล และส่งเสริม
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กำรตลำดที่มีสมรรถนะสูงและเครื่องมือที่จะเป็นเข็มทิศในกำรบริหำรจัดกำรงำนของเทศบำลให้เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของประชำชน 

5) เทศบำลควรให้ควำมส ำคัญและยึดมั่นตำมหลักกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำประเทศ โดยตอบสนองปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่มีกำรส่งเสริมกำรจัดท ำประชำคม เพ่ือ
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อประชำชนที่อยู่ในพ้ืนที่และเทศบำลสำมำรถจัดด ำเนินโครงกำรในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นได้ตำมแผนฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

6) เทศบำล ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะแก่บุคลำกรในองค์กรที่จ ำเป็นต้องท ำงำนร่วมกับประชำชน
ในพ้ืนที่ ทั้งในรูปแบบกำร Reskill และ Upskill เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน รวมถึงกำรมุ่งเน้นในกำรสร้ำงจิต
บริกำร (Service mind) ที่ดีแก่บุคลำกร เพรำะงำนของเทศบำลโดยส่วนใหญ่เป็นงำนกำรให้บริกำรแก่ประชำชนใน
พ้ืนที่ กำรให้บริกำรที่ดีย่อมสร้ำงควำมเป็นมิตรและควำมประทับใจแก่ประชำชน ซึ่งจะส่งผลต่อกำรบริหำรของผู้บริหำร
เทศบำลและกำรได้รับควำมร่วมมือที่ดีจำกประชำชน ท ำให้โครงกำรต่ำง ๆ รำบรื่นและส ำเร็จตำมเป้ำหมำยต่อไป  
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ส่วนที่  ๔ 
 

                สรุปผล   ปัญหา  และขอ้เสนอแนะ 
 

ส่วนที่   ๔ 
สรุปผล   ปัญหา  และข้อเสนอแนะ 

๑.  สรุปผล 
  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65  เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างในภาพรวมการประมวลผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างในภาพรวมสรุปได้ดังนี้  
   
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ได้ด าเนินการติดตามผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาติดตามผลการ
ด าเนินงาน  แบ่งตามรายไตรมาส  ๔ ไตรมาส ดังนี้ 

 

 ไตรมาสที่ ๑  (ตุลาคม ๒๕64– ธันวาคม ๒๕65)   

 ไตรมาสที่ ๒  (มกราคม ๒๕65– มีนาคม ๒๕65)   

 ไตรมาสที่ ๓  (เมษายน ๒๕65 – มิถุนายน ๒๕65)   

 ไตรมาสที่ ๔  (กรกฎาคม ๒๕65– กันยายน ๒๕65)   

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างขอสรุปรายงานผลและเสนอ
ความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕65)  ของเทศบาลต าบลแม่ท่า
ช้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65  ดังนี้ 

๑.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61– ๒๕65)  ของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  การด าเนินการ
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไข เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 3 

๒.  มีการน านโยบายการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ที่ประกาศไว้ไปด าเนินการครบทุกด้าน  มี
ความสอดคล้องสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  แผนชุมชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ในทุกด้าน 
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๓ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ประจ าปี ๒๕65 สรุปได้ดังนี้ 
๓.๑ จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕65   จ านวน  202 โครงการ 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง  จ านวน 75 โครงการคิดเป็นร้อยละ  37.13 

๓.๒ จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕65จ านวน  42,913,500 บาท 
  จ านวนงบประมาณที่ได้ด าเนินการจริง  จ านวน 10,546,998 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.58 

 ๓.๓ ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามโครงการที่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน 
๒๕65 )ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 (ตามข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65)  มีทั้งสิ้นจ านวน  75  โครงการ
ประกอบด้วยโครงการตามเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 จ านวน 75 โครงการ จากทั้งสิ้น 113
โครงการ 

ปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
- จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ     จ านวน  75  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  66.38 
- จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ       จ านวน  38  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  33.63 

๔ โครงการและงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕65 เป็นโครงการที่มาจากการประชาคม และ
เป็นโครงการที่หน่วยงานราชการ  คณะกรรมการหมู่บ้านเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  กลุ่มอาชีพเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง  คณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้านเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ชมรมเด็ก เละ
เยาวชน ชมรมผู้สูงอายุ  ที่ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลแม่ท่ าช้าง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 แก้ไข 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 

 

 

 

 

 

( ว่าทีร่้อยเอกยศภัศ  เชื้อสะอาด ) 
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ประกอบด้วย 

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

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
     3.5 กลยุทธ ์ (5) 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8 แผนงาน (5) 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธ์ศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ เอกสาร
หน้า 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1)ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครองเลือกตั้ง ฯลฯ 

1 20 
(3) 

3 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
เลือกตั้ง ฯลฯประชากร เช่น ข้อมลูเกี่ยวกับจ านวนประชากร และชว่ง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 (2) 2 

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรมยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

3 - 5 (2) 2 

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง      
การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 

6 (2) 2 

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช้า การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพานิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ 

7 (2) 2 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

8 (2) 2 

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

9 (2) 2 

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช่ข้อมูล จปฐ. 

 (2) 0 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสิน ใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ ไขปัญ หา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (3) 3 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1)การวิเคราะห์ที่ควบคุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

26 20 
(5) 

5 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบั
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 (3) 0 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่นดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น 

29 (3) 3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ เอกสาร
หน้า 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครอบครัว การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

29 (3) 3 

 
 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติจตา่ง ๆทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

30 (3) 3 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWAT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน)  O-Opportunity (โอกาส) T- Therat 
(อุปสรรค) 

27 (3) 3 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้อวถ่ิน ประเดน็
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

10 60 
(10) 

10 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคคล้องเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาต 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 (10) 10 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผ่นบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

22 (10) 10 

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสภานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

22 (5) 5 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศนน์ั้น 

25 (5) 5 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของประเด็นแตล่ะกลยุทธ็มีความสอดคล้องและสนับสนนุ
ตอ่กลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใกที่ชัดเจน 

24 (5) 5 

3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร ์ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

26 (5) 5 
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3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

36 (5) 5 

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธ์ศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไหสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

37 (5) 5 

 รวมคะแนน  100 94 


