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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางและวิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อม
ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ สลองนอก ได้
มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ประจาปีงบประมาณ 2561
ครั้งที่ 1 (ผลการดาเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561) ซึ่งประกอบด้วยการติดตาม
ผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) และตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริห ารส่ วนตาบลแม่สลองนอก (e-plan) และแผนการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนาเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดาเนินการได้
บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
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ส่วนที่ 1 บทนา
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1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่ เหมื อนกัน แต่ กระบวนการทั้ งสองมี ความเกี่ยวข้องสั มพันธ์กั น และเมื่อนาแนวคิดและหลั กการติ ดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนานายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สลองนอกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปั จจัย หรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่ วนตาบลแม่สลองนอก
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความส าคั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ว่าดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุด
แข็ ง (strengths) จุ ด อ่ อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนตาบลแม่สลองนอก
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้ง รับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองนอก ให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่ง
รีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกโดยการติดตาม
/ และประเมินผล....
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒ นาท้องนั้ น ว่ามี ปั ญหาใดควรปรับปรุงเพื่อ การบรรลุ เปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนิน การเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ซึ่ง
จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิ ทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล สาหรับ เร่ง รัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการการ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
4. เพื่ อ ทราบถึ ง สถานภาพการบริ ห ารการใช้ จ่ า ยงบประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
แม่สลองนอก
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดั บสานัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตาบล
แม่สลองนอก และชุมชนทั้ง 13 ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
/ 1. การดาเนินการ...
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลอง
นอกคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก คัดเลือก จานวน
2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก คัดเลือก จานวน 2 คน
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
แม่สลองนอก ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
แม่ ส ลองนอก ได้ก าหนดการแบ่ ง ขั้น ตอนเพื่ อ เป็ น การก าหนดแนวทางและวิ ธี ก ารส าหรับ การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็น ต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่
ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้ว เขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลั ก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
/ 2.4 การวิเคราะห์...
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2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก หรือผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้ มีอานาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกมี
อานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
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ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
แม่สลองนอก

เสนอ

นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
แม่สลองนอก

เสนอ

ประกาศผลการติ ด ตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒน า ใ ห้
ประชาชนในตาบลแม่สลองนอก
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วั น นั บ แต่ วั น รายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการ
พัฒนานายก
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สลอง
นอก

เสนอ

เมษายน/ตุลาคม

สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล
แม่สลองนอก

เสนอ

นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
แม่สลองนอก

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้ างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่ ว นประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนา
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการ
สารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
/ 1. กรอบและแนวทาง…
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1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
แม่สลองนอก กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สลองนอก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่
ผ่านมาทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่
สลองนอก
1.3 ความเพีย งพอ (Adequacy) กาหนดทรัพยากรส าหรับการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เ ป็ น โครงการในรอบ 4 ปี วั ด ได้ จ ากช่ อ งปี ง บประมาณและที่ ผ่ า นมา โครงการที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิ ท ธิภ าพ (Efficiency) เป็ นการติ ดตามและประเมิ น ผลความสั มพั น ธ์กั นระหว่ า ง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลอง
นอกซึง่ สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล และอาจ
รวมถึงอาเภอแม่ฟูาหลวงและจั งหวัดเชียงรายด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
แม่สลองนอกกาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
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1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิ ดชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
แม่สลองนอกกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง
โครงการจัดงานเทศกาลชิมชาฯ จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกใช้การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการ
สังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่สลองนอก
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3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่ นี่ห มายถึง การส ารวจเพื่อ ประเมิ นความคิ ดเห็ น การรับ รู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบลแม่สลองนอก คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกจะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการ
สารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติด ตามและประเมิน ผลยุ ทธศาสตร์ และโครงการมี ความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่ ว ยให้ ก ารใช้ ท รั พยากรต่ า ง ๆ เกิ ดความประหยั ด คุ้ ม ค่ าไม่ เสี ยประโยชน์ ประหยั ดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้ าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
สานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกแต่ละคน แต่ละสานัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เปูาหมายขององค์การ
บริหารส่ วนตาบลแม่สลองนอกเกิดความสาเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
8. สามารถรั กษาคุ ณภาพของงานหรื อภารกิ จให้ เป็ นไปและตรงตามวั ตถุ ประสงค์ ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบลแม่สลองนอก
/ ส่วนที่ 2....
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
----------------

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกเป็นแผนยุทธศาสตร์
ที่กาหนดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2560 - 2563 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองนอก ที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย อาเภอแม่ฟูาหลวง และ
แผนชุมชนตาบลแม่สลองนอก
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก มีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
2) พันธกิจ ประกอบด้วย
พั น ธกิ จ ที่ 1 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ ให้ ไ ด้
มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพ
ของ อบต.
พันธกิจที่ 2 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สมดุลและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมด้านการศึกษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอัตลักษณ์อยู่คู่ท้องถิ่น
พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้าน
สาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พันธกิจที่ 5 พัฒนาปรับปรุง สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรปุาไม้
พัน ธกิจ ที่ 6 พัฒ นาระบบการทางานของ อบต. ให้ บริการดี มีความใสสะอาด
โปร่งใส และตรวจสอบได้ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ
/ 3) จุดมุ่งหมาย…
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายที่ 1 การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพียงพอและทั่วถึง
จุดมุ่งหมายที่ 2 เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และ
ปัญหาความยากจนลดลง ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จุดมุ่งหมายที่ 3 พัฒนาคน ชุมชนให้มีคุณภาพมีชีวิตที่มั่นคง ดาเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง ดารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ วัฒนธรรมชนเผ่า
จุดมุ่งหมายที่ 4 ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จุดมุ่งหมายที่ 5 มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จุดมุ่งหมายที่ 6 เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนาที่ 1
1.1) ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อื่น
1.๒) พัฒนาระบบการจัดการน้าและระบบประปา
1.๓) พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย
แนวทางการพัฒนาที่ 2
2.1) ส่งเสริมแนวทางการดาเนิน ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์
เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.๒) ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอก
ระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานทาทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหั ต
กรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
2.๓) พัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบ การส่งเสริมและ สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3
3.1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ
3.๒) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.๓) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
/ แนวทางการพัฒนา…
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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แนวทางการพัฒนาที่ 4
4.1) ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข ปูองกันและควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน
4.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีเยาวชน ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
4.๓) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบ
เรี ย บร้ อ ย งานด้ า นการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย การรั ก ษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ความสาคัญกับ
ระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
4.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็น
ระบบ ปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 5
5.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้ พืช ดิน
และน้า
5.๒) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาฝายต้นน้า (Check Dam) เพื่อชะลอการไหล
ของน้าและ ตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของปุา
5.๓) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
5.๔) การบริหารจัดการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี
5.๕) ปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
แนวทางการพัฒนาที่ 6
6.๑) ส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ประชาธิ ป ไตย เสรี ภ าพของ
ประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
6.๒) เสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น
6.๓) ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อการบริหารจัดการ
องค์กรที่ดี
6.๔) ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านและพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5) วิสัยทัศน์
“ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คงอัตลักษณ์ชนเผ่า ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ สาธารณูปโภคครอบคลุม องค์การทันสมัย”
/ 1.2 โครงการ…
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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1.2 โครงการแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
1.2.1 ผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2561)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

โครงการตามแผนพัฒนา
จานวน จานวนเงิน
โครงการ
1. ด้าน
๑) เคหะและชุมชน 49
16,472,000
โครงสร้าง
2) อุตสาหกรรม
6
1,475,000
พื้นฐาน
และ
การโยธา
2. ด้านเศรษฐกิจ ๑) การศาสนา
3
1,070,000
และการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
2) บริหารทั่วไป
1
899,000
3. ด้านการศึกษา ๑) การศึกษา
7
12,790,800
ศาสนา วัฒนธรรม
๒) การศาสนา
5
718,983.36
และการกีฬา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๓) สาธารณสุข
5
318,000
4. ด้านการพัฒนา ๑) สังคม
5
5,696,800
คุณภาพชีวิต
สงเคราะห์
๒) การรักษาความ
7
400,000
สงบภายใน
3) สร้างความ
6
190,000
เข้มแข็ง
5. ด้านการบริหาร ๑) เคหะและชุมชน
3
190,000
จัดการทรัพยากร 2) การเกษตร
2
100,000
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. ด้านการเมือง ๑) บริหารงาน
การบริหาร
ทั่วไป
2) งบกลาง
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
11
1,522,500
2

850,966.64

6

5,666,348

2

241,020

2
3

46,620
2,388,700

3

126,395

-

-

1
-

66,000
-

11
1

1,005,000
620,830

3
1

384,260
556

111

41,946,413.36

34

11,293,365.64
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2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1 เดือนตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
1) ในปี 2561 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
จานวน 250 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 111 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.40
2) ในปี 2561 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
จานวน 250 โครงการ ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 139 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.60
3) ในปี 2561 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณ จานวน 111 โครงการ และดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลาตามแผนการดาเนินงาน
ในรอบระยะเวลา 6 เดื อ นแรก ( 1 ตุ ล าคม 2560 - 31 มี น าคม 2561 ) จ านวน 34 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 30.63

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 13

3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

ดาเนินการจริง
จานวน
โครงการ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. บริ ก ารชุ ม ชน เคหะและชุมชน
และสังคม

กองช่าง

1. สานักปลัดฯ อบต.
2. กองคลัง

รวม

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1,522,500

11

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

2. ด้ า นเศรษฐกิจ และการ 1. บริ ก ารชุ ม ชน การศาสนา วั ฒ นธรรม สานักปลัดฯ อบต.
ท่องเที่ยว
และสังคม
และนันทนาการ
รวม

11

หน่วยงานสนับสนุน

1. กองช่าง
2. กองคลัง

จานวนเงิน
(บาท)

1,522,500

ดาเนินการจริง
จานวน
โครงการ

จานวนเงิน
(บาท)

2

850,966.64

2

850,966.64
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ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

3. ด้ านการศึกษา ศาสนา บริ ก ารชุ ม ชนและ การศึกษา
กองการศึกษา
วั ฒ นธรรม การกี ฬ า และ สังคม
การสาธารณสุข
การศาสนา วั ฒ นธรรม กองการศึกษา
และนันทนาการ
สาธารณสุข
สานักปลัดฯ อบต.
รวม

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

1. สานักปลัดฯ อบต.
2. กองคลัง
1. สานักปลัดฯ อบต.
2. กองคลัง
กองคลัง

ดาเนินการจริง
จานวน
โครงการ

จานวนเงิน
(บาท)

6

5,666,348

2

241,020

2
10

46,620
5,953,988

หน่วยงานสนับสนุน

ดาเนินการจริง
จานวน
โครงการ

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพ บริ ก ารชุ ม ชนและ สังคมสงเคราะห์
ชีวิต
สังคม
การรักษาความสงบ
บริหารทั่วไป
ภายใน

รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จานวนเงิน
(บาท)

สานักปลัดฯ อบต.

กองคลัง

3

2,388,700

สานักปลัดฯ อบต.

กองคลัง

3

126,395

6

2,515,095
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ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

ดาเนินการจริง
จานวน
โครงการ

5. ด้ านการบริ หารจั ดการ บริ ก ารชุ ม ชนและ เคหะและชุมชน
ทรัพยากร
สังคม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

ยุทธศาสตร์

6. ด้านการเมือง
การบริหาร

ด้าน

บริหารทั่วไป

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป
งบกลาง
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สานักปลัดฯ อบต.

กองคลัง

1

66,000

1

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1. สานักปลัดฯ อบต.
2. กองคลัง
สานักปลัดฯ อบต.

หน่วยงานสนับสนุน

1. กองช่าง
2. กองการศึกษาฯ
1. กองช่าง
2. กองคลัง

จานวนเงิน
(บาท)

66,000

ดาเนินการจริง
จานวน
โครงการ

จานวนเงิน
(บาท)

3

384260

1

556

4

384,816
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
-----------------

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เป็นดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข้อมูล สภาพทั่วไปและข้ อมูล พื้นฐานขององค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

2
3

คะแนน
เต็ม
20

คะแนน
ที่ได้
19

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
95.00

15
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
100

11
61
10
10
10
5
5
5
3
4
5
4
91

73.33
93.85
15.38
15.38
15.38
7.69
7.69
7.69
4.62
6.15
7.69
6.15
91.00

1) พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน
สูงสุด 19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของคะแนน
2) พบว่าประเด็น ประเด็นยุทธศาสตร์ กับ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนน
รองลงมา 61 คะแนน กับ 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.85 กับ 73.33 ของคะแนน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกในแต่ละ
ประเด็นเป็นดังนี้
ลาดับ
1

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
19
95
ข้ อ มู ล สภาพทั่ ว ไปและข้ อ มู ล พื้ น ฐาน 20
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน/ต าบล ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ปุาไม้
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ด้ า นการเมื อ ง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวน
ปร ะ ชา กร แ ล ะ ช่ วงอา ยุ แ ล ะ จ า นวน
ประชากร ฯลฯ
1.3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช่ น
การศึ ก ษา สาธารณสุ ข อาชญากรรม
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
1.4 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารพื้ น ฐาน
เช่ น การคมนาคมขนส่ ง การไฟฟู า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
1.5 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบเศรษฐกิ จ เช่ น
การเกษตร การประมง การปศุ สั ต ว์ การ
บริ ก าร การท่ อ งเที่ ย ว อุ ต สาหกรรม การ
พาณิ ช ย์ / กลุ่ ม อาชี พ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้า)
1.6 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่ น สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งและของที่ ร ะลึ ก ฯลฯ
และอื่น ๆ
1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
น้ า ปุ า ไ ม้ ภู เ ข า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3

3

15

2

2

10

2

2

10

2

2

10

2

2

10

2

2

10

2

2

10

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
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ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม

1.8 การส ารวจและจัดเก็ บข้อ มูลเพื่ อการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมู ล
จปฐ.
1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ
วิธีการ และการดาเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา
ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจสอบ ร่ ว มรั บ
ประโยชน์ ร่ ว มแก้ ปั ญ หา ปรึ ก ษาหารื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2

1

5

3

3

15

รวม

20

19

95

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

2

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
2.1 การวิ เ คราะห์ ที่ ค รอบคลุ ม ความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ของ
องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมื อ งเฉพาะและการบั งคั บ ใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
2.3 การวิ เ คราะห์ ท างสั ง คม เช่ น ด้ า น
แรงงาน การศึ ก ษา สาธารณสุ ข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปั ญ หายาเสพติ ด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ ค รั ว เรื อ น การส่ ง เสริ ม อาชี พ กลุ่ ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง ๆ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
2.6 ผลการวิ เคราะห์ ศั กยภาพเพื่ อประเมิ น
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พั ฒ นาในอนาคตของท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยเทคนิ ค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ TThreat (อุปสรรค)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
15
11
73.33
2

2

13.33

1

0

0

2

1

6.67

2

1

6.67

2

1

6.67

2

2

13.33

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
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ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้ คะแนนเต็ม

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนาเสนอปัญหา
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ ไขปัญ หา การกาหนดวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ
แก้ไขปัญหา
2.8 สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณ
ที่ ไ ด้ รั บ และการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่ น
ส รุ ป ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร พั ฒ น า ก า ร ตั้ ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การ
ประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไป
ปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง ปริ ม าณ และการประเมิ น
ประสิ ท ธิ ผ ลของแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในเชิ ง
คุณภาพ
2.9 ผลที่ ไ ด้ รั บ จากการด าเนิ น งานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผล
ที่ ไ ด้ รั บ /ผลที่ ส าคั ญ ผลกระทบ และสรุ ป
ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนว

2

2

13.33

1

1

6.67

1

1

6.67

15

11

73.33

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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1.4 ยุทธศาสตร์
ลาดับ
3

ประเด็นพิจารณา
ยุทธศาสตร์
3.1 ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
สอดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น และเชื่อ มโยงหลั กประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
3.2 ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ สภาพสั ง คม
เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
นโยบาย/ยุท ธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และ Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน์
วิ สั ย ทั ศ น์ ซึ่ งมี ลั ก ษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ ต้ อ งท าตามอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
65
61
93.85
10

10

15.38

10

10

15.38

10

10

15.38

5

5

7.69

5

5

7.69

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
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ลาดับ

ประเด็นพิจารณา
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เปู า ประสงค์ ข องแต่ ล ะประเด็ น กลยุ ท ธ์ มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ บรรลุ วิ สัย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ซึ่ งเกิด จากศั กยภาพ
ของพื้ น ที่ จ ริ ง ที่ จ ะน าไปสู่ ผ ลส าเร็ จ ทาง
ยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ ง หรื อ แผนงานที่ เ กิ ด จากเปู า ประสงค์
ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เปู า หมาย กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทาง
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่
การจั ด ท าโ ครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว
3.9 ความเชื่ อ มโยงของยุ ท ธศาสตร์ ใ น
ภาพรวม
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ที่ เ กิ ด ผลผลิ ต /โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand
4.0 แผนพั ฒ นาภาค/แผนพั ฒ นากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
เขตจั ง หวั ด และยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.10 ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดี ย วกั น ลั ก ษณะเดี ย วกั น เป็ น ต้ น เพื่ อ
นาไปสู่การจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพั ฒนาท้อ งถิ่น สี่ปีอ ย่า งถูก ต้องและ
ครบถ้วน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
5

5

7.69

5

3

4.62

5

4

6.15

5

5

7.69

5

4

6.15

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
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รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

65

61

93.85
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2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (ที่ดาเนินการเสร็จแล้ว)
ลาดับ

โครงการ

1

โครงการขยายไหล่ทางพร้อมพื้นทีร่ ับ
ทางโค้ง บ้านปุาคาสุขใจ หมู่ที่ 5

2

อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมภิ าค(แม่จัน)
เพื่อดาเนินการขยายเขตการไฟฟูาและ
ติดตั้งไฟกิ่ง

3

จัดซื้อครุภัณฑ์ ผ้าม่านหน้าต่าง พร้อม
ติดตั้ง พร้อมติดตั้ง จานวน 8 ชุด ราคา
ชุดละ 2,500 บาท
จัดซื้อครุภัณฑ์ ไฟกระพริบเตือน
อันตรายพลังงานแสงอาทิตย์ LED
พร้อมติดตั้ง จานวน 4 ชุด ราคาชุดละ
14,000 บาท

4

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
กว้าง 1.00 ม. ยาว
39.00 ม. หรือมีพื้นผิว
จราจรรวมพื้นที่รับทางโค้ง
ไม่น้อยกว่า 57.00 ตร.ม.
อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค(แม่จัน) เพื่อ
ดาเนินการขยายเขตการ
ไฟฟูาและติดตั้งไฟกิ่ง
ซื้อผ้าม่านหน้าต่าง
พร้อมติดตั้ง จานวน 8 ชุด
ราคาชุดละ 2,500 บาท
จัดซื้อ ไฟกระพริบเตือน
อันตรายพลังงาน
แสงอาทิตย์ LED พร้อม
ติดตั้ง จานวน 4 ชุด ราคา
ชุดละ 14,000 บาท
รวม

งบประมาณ

ผลที่ได้จริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง

ตามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

ก่อสร้างพื้นที่รับทางโค้ง
คสล.มีพื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 57.00 ตร.ม.

โอน
36,000

29,000

ดาเนินการขยายเขตการ
ไฟฟูาและติดตั้งไฟกิ่ง

3,054,600
โอนเพิ่ม
524,631.27

ซื้อผ้าม่านหน้าต่าง
พร้อมติดตั้ง
จานวน 8 ชุด
ซื้อ ไฟกระพริบเตือน
อันตรายพลังงาน
แสงอาทิตย์ LED พร้อม
ติดตั้ง จานวน 4 ชุด

โอน
20,000

14,600

โอน
56,000

50,000

3,691,231.27

3,672,831.27

ประชาชนได้พื้นที่
รับทางโค้ง
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
57.00 ตร.ม.
3,579,231.27 ประชาชนในตาบล
มีไฟฟูาและไฟกิ่งใช้
ทั้ง 13 หมู่บ้าน
อาคารสานักงาน
ราชการ มีผา้ ม่าน
หน้าต่างกันแดด
ประชาชนมีไฟ
กระพริบเตือน
อันตรายในการ
สัญจรให้ปลอดภัย
มากขึ้น

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตามแผน ดาเนิน
พัฒนา การจริง
100
100

100

100

100

100

100

100
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2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1)
ลาดับ

โครงการ

1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง
บ้านอาแหละ หมู่ที่ 2

2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ 4

3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.
และพื้นที่รับทางโค้ง บ้านปุาคาสุขใจ
หมู่ที่ 5

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว
105 ม.หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง
13.90 ตร.ม. รวมพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
328.90 ตร.ม.
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 90
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
270 ตร.ม.

กว้าง 3 ม.ยาว 105 ม.
หนา 0.15 ม. พื้นที่รับ
ทางโค้ง 13.90 ตร.ม.
รวมพื้นที่ผิวจราจร
328.90 ตร.ม.

197,000

195,000

กว้าง 3 ม. ยาว 90 ม.
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่
ผิวจราจร 270 ตร.ม.

154,000

153,000

ช่วงที่1กว้าง 3 ม.ยาว 30
ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้าคสล.Ø 0.40
ม.ยาว 4 ม. และพื้นที่รับ
ทางโค้ง 24.60 ตร.ม.
ช่วงที่2.ขนาดกว้าง 2.50
ม.ยาว 40 ม.หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้าคสล.
Ø 0.40 ม. ยาว 4 ม.รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
214.60 ตร.ม.

ช่วงที่1 กว้าง 3 ม.ยาว
30 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมท่อระบายน้า คสล.
Ø 0.40 ม. ยาว 4 ม.
และพื้นที่รับทางโค้ง
24.60 ตร.ม.
ช่วงที่2. กว้าง 2.50 ม.
ยาว 40 ม.หนา 0.15 ม.
พร้อมท่อระบายน้า คสล.
Ø 0.40 ม.ยาว 4 ม.

131,000

129,000

ผลที่ได้จริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนมีทางสัญจร
ที่สะดวกและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น กว้าง 3 ม.ยาว
105 ม.หนา 0.15 ม.
และพื้นที่รับทางโค้ง
13.90 ตร.ม.
ประชาชนมีทางสัญจร
ที่สะดวกและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น กว้าง 3 ม.ยาว
90 ม.หนา 0.15 ม.
ประชาชนมีทางสัญจร
ที่สะดวกและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 2 ช่วง
1.กว้าง 3 ม.ยาว 30
ม. พร้อมท่อระบายน้า
ยาว 4 ม.และพื้นที่รับ
ทางโค้ง 24.60 ตร.ม.
2.กว้าง 2.50 ม.ยาว
40 ม. พร้อมท่อ
ระบายน้า ยาว 4 ม.

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตามแผน ดาเนิน
พัฒนา
การจริง
100
100

100

100

100

100
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ลาดับ

โครงการ

4

โครงการก่อสร้างพื้นที่รับทางโค้ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุาคาสุขใจ
หมู่ที่ 5

5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 6

6

7

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

ก่อสร้างพื้นที่รับทางโค้งมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
54.20 ตร.ม.

ก่อสร้างพื้นที่รับทางโค้ง
ผิวจราจร 54.20 ตร.ม.

30,000

29,000

ชนาดกว้าง 3 ม.ยาว
100 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 300 ตร.ม.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 80
เหล็ก พร้อมพื้นที่กลับรถ บ้านอาแบ
ม.หนา 0.15 ม. พร้อม
หมู่ที่ 7
พื้นที่กลับรถ 90 ตร.ม.
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 330 ตร.
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว
ท่อระบายน้า คสล.และพื้นที่รับทางโค้ง 112ม. หนา 0.15 ม.
บ้านปุาคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ปฺอก 1)
พร้อมวามท่อระบายน้า
คสล.Ø 0.40 ม. ยาว 4
ม.และพื้นที่รบั ทางโค้ง 13
ตร.ม. รวมพื้นที่ผิวจรารจร
ไม่น้อยกว่า 349 ตร.ม.

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 3 ม.ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม.

170,000

167,000

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 3 ม.ยาว 80 ม.
หนา 0.15 ม.

191,000

188,000

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 3 ม. ยาว 112
ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ท่อระบายน้า คสล.Ø
0.40 ม. ยาว 4 ม.และ
พื้นที่รับทางโค้ง 13.00
ตร.ม.

205,000

203,000

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลที่ได้จริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนมีพื้นที่รับ
ทางโค้งสัญจรทีส่ ะดวก
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
54.20 ตร.ม.
ประชาชนมีทางสัญจร
ที่สะดวกและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น กว้าง 3 ม.ยาว
100 ม.หนา 0.15 ม.
ประชาชนมีทางสัญจร
ที่สะดวกและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น กว้าง 3 ม.ยาว
80 ม.หนา 0.15 ม.
ประชาชนมีทางสัญจร
ที่สะดวกและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น กว้าง 3 ม.
ยาว 112 ม. หนา
0.15 ม. พร้อมท่อ
ระบายน้า ยาว 4 ม.
และพื้นที่รับทางโค้ง
13.00 ตร.ม.

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตามแผน ดาเนิน
พัฒนา
การจริง
100
100

100

100

100

100

100

100
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ลาดับ

8

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง

โครงการรื้อถอนและก่อสร้างถนน
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 67
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจียงจาใส หมู่ ม.หนา 0.15 ม. หรือมี
ที่ 11
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
201 ตร.ม.
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รื้อถอนและก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 3 ม.
ยาว 67 ม.หนา 0.15
ม.

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา

ผลที่ได้จริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง

ดาเนินการจริง

138,000

135,000

1,216,000

1,199,000

ประชาชนมีทางสัญจร
ที่สะดวกและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น กว้าง 3 ม.
ยาว 67 ม.

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตามแผน ดาเนิน
พัฒนา
การจริง
100
100
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2.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2)
ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง

1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง บ้านธาตุ
หมู่ที่ 4

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว
41 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง 6
ตร.ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อย กว่า 129 ตร.ม.

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 3 ม. ยาว 41 ม.
หนา 0.15 ม. พื้นที่รับ
ทางโค้ง 6 ตร.ม.

77,000

76,000

2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.
และพื้นที่รับทางโค้ง บ้านกลาง หมู่ที่ 6
(ซอยไท่อัน)

162,500

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมพื้นทีร่ ับทางโค้ง
บ้านปุาคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ปฺอก 2)

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง กว้าง 3 ม. ยาว
78 ม. หนา 0.15 ม.
วางท่อระบายน้า คสล.
Ø 0.40 ม. ยาว 5 ม.
และพื้นที่รับทางโค้ง 36
ตร.ม.
ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 3 ม. ยาว
46.50 ม. หนา 0.15
ม. พื้นที่รับทางโค้ง
147.50 ตรม.

163,000

3

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 78
ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้า คสล.Ø
0.40 ม. ยาว 5 ม. และ
พื้นที่รับทางโค้ง 36 ตร.ม.
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 270 ตร.ม.
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว
46.50 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม
พื้นที่รับทางโค้งไม่น้อย
กว่า 147.50 ตรม.

86,000

85,000

326,000

323,500

รวม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลที่ได้จริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนมีทางสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น กว้าง 3 ม.
ยาว 41 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่รับทาง
โค้ง 6 ตร.ม.
ประชาชนมีทางสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น กว้าง 3 ม.
ยาว 78 ม. หนา 0.15
ม. วางท่อระบายน้า
ยาว 5 ม. และพื้นที่รับ
ทางโค้ง 36 ตร.ม.
ประชาชนมีทางสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น กว้าง 3 ม.
ยาว 46.50 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่รับทาง
โค้ง 147.50 ตรม.

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง
100
100

100

100

100

100
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2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ

โครงการ

1

โครงการจัดงานเทศกาลชิมชา
ดอยแม่สลอง

2

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ
สถานที่ราชการและแหล่งท่องเที่ยว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

จัดงานเทศกาลชิมชาฯ

970,000

810,966.64

ปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ ปรับปรุงหลักกิโลจาลอง
ทัศนียภาพสถานที่ราชการ ข้างศูนย์บริการ
และแหล่งท่องเที่ยว
นักท่องเทีย่ ว
รวม

50,000

40,000

1,070,000

850,966.64

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
เทศกาลชิมชาฯ

ผลที่ได้จริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดงานชิมชาฯ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
พัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าดอยแม่สลอง
และประชาชนมี
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว
หลักกิโลจาลองดึงดูด
ใจนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวดอยแม่สลอง

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง
100
100

100

100
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2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และการสาธารณสุข
2.3.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

1
2
3

4
5
6

โครงการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศ.พด. 8
ศูนย์)
เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการจัด
ทาอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ.
จานวน 6 แห่ง
เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการจัด
ทาอาหารกลางวัน ศูนย์บริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) จานวน 3 แห่ง
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 8 ศูนย์
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
โรงเรียน สพฐ. จานวน 6 แห่ง
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
จานวน 3 แห่ง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

ผลที่ได้จริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง
100
50

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน ศ.พด. )
อุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดทาอาหาร
กลางวัน โรงเรียน สพฐ.
อุดหนุนโครงการจัด
ทาอาหารกลางวัน (กศน.)
จานวน 3 แห่ง

จัดซื้ออาหารกลางวัน

1,490,000

553,040

จ่ายค่าอาหารกลางวัน
ศ.พด.

จัดซื้ออาหารกลางวัน

6,976,000

3,488,000

จ่ายค่าอาหารกลางวัน

100

50

จัดซื้ออาหารกลางวัน

184,800

66,000

จ่ายค่าอาหารกลางวัน

100

50

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ศพด. จานวน 8 ศูนย์
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
โรงเรียน สพฐ. 6 แห่ง
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ศูนย์บริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) 3 แห่ง
รวม

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

450,000

173,995

ส่งมอบ นม โรงเรียน

100

50

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

3,530,000

1,360,680 ส่งมอบ นม โรงเรียน

100

50

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

100,000

24,633

100

50

12,730,800

5,666,348

ส่งมอบ นม โรงเรียน
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2.3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ

1
2

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง การจัดการแข่งขันกีฬา
นักกีฬาไปแข่งขัน
และการส่งนักกีฬาไป
แข่งขัน
จัดงานรัฐพิธี พระราชพิธีต่างๆ งานพิธี จัดงานรัฐพิธี พระราชพิธี
การและวันสาคัญต่างๆ
ต่างๆ งานพิธีการและวัน
สาคัญต่างๆ
รวม

การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาไป
แข่งขัน
จัดงานรัฐพิธี พระราช
พิธีและวันสาคัญต่างๆ

งบประมาณ

ผลที่ได้จริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
210,000
โอนเพิ่ม
108,983.36
70,000

222,440

388,983

241,020

18,580

จัดกีฬาฟุตซอล,
ตระกร้อ , ส่งนักกีฬาไป
แข่งขันกีฬา 329
จัดงานรัฐพิธี พระราช
พิธใี นวันสาคัญต่างๆ

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง
100
100
100

50

2.3.3 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

1
2

โครงการ

โครงการปูองกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
การปูองกันและช่วยเหลือ อบรม อสม. ฉีดวัคซีน
ประชาชนจากโรคติดต่อ
การจัดซื้อวัสดุ
จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรค
วิทยาศาสตร์หรือ
พิษสุนัขบ้า
การแพทย์
รวม

งบประมาณ

ผลที่ได้จริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
20,000

4,800

ค่าตอบแทนวิทยากร

80,000

41,820

ซื้อวัคซีนฉีกปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า

100,000

46,620

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง
100
100
100

100
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2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ

1
2
3

โครงการ

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์

จ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์

รวม

งบประมาณ

ผลที่ได้จริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
3,600,000
1,276,800
120,000
4,996,800

1,718,700 จ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
628,000 จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
42,000 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์
2,388,700

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง
100
50
100
50
100
50

2.4.2 แผนงานความสงบภายใน
ลาดับ

1
2
3

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง

โครงการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ช่วยชีวิต ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ช่วย
หรือกู้ภัยทางถนนฯ
ชีวิตหรือกู้ภัยทางถนนฯ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
ถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
โครงการปูองกันและบรรเทาความ
ปูองกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสา
เดือดร้อนของประชาชนที่
ธารณภัยต่างๆ
เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ

ผลที่ได้จริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง

ซื้อสายลาดจูงแบบชนิดผ้า

100,000

7,250

สายลาดจูงแบบชนิดผ้า

ตั้งศูนย์ช่วยเหลืออุบัติ
เหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัย

50,000

8,385

150,000

110,760

ตั้งศูนย์ช่วยเหลืออุบัติ
เหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
ช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสา
ธารณภัย

300,000

126,395

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง
100
50
100

50

100

50
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2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ

1

โครงการ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบ่อขยะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
ปรับปรุงและซ่อมแซมบ่อ
ขยะ
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปรับปรุงบ่อขยะ

งบประมาณ

ผลที่ได้จริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
50,000
โอนเพิ่ม
100,000
150,000

66,000

ปรับเกรดบ่อขยะ

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง
100
50

66,000
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2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
2.6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ

1

2
3

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้
ฝึกอบรมพัฒนาองค์
อบรมและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. และ ความรู้เกี่ยวกับการ
การศึกษาดูงาน
ปฏิบัติงานของ อปท. และ
การศึกษาดูงาน
โครงการปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ ปกปูองสถาบันสาคัญของ
จัดซื้อไม้และธงชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
การรับเสด็จฯ พระมหากษัตริย์
การรับเสด็จฯ
เตรียมงานรับเสด็จฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศา พระมหากษัตริย์
พระบรมวงศานุวงศ์
นุวงศ์
พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ

ผลที่ได้จริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง
100
100

350,000

285,760

อบรมและศึกษาดูงาน
ผู้บริหาร,สมาชิก,ผู้นา
ชุมชน,พนักงานฯ

20,000

1,500

ซื้อไม้และธงชาติ

100

100

200,000

97,000

รับเสด็จฯ พระบรม
วงศานุวงศ์

100

50

570,000

384,260
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
-------

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
1.1 ความสาเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (ที่ดาเนินการเสร็จแล้ว)
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการขยายไหล่ทางพร้อมพื้นที่รับทาง
โค้ง
บ้านปุาคาสุขใจ หมู่ที่ 5
ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 39.00 ม. หรือมี
พื้นผิวจราจรรวมพื้นที่รับทางโค้งไม่น้อยกว่า
57.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง สายทาง
ภายในหมู่บ้านเริ่มจาก หน้าอาคาร
อเนกประสงค์หลังเก่าถึงบริเวณทางแยก
พิกัดที่ NC 662263 บ้านปุาคาสุขใจ หมูท่ ี่
5
2 จัดซื้อครุภัณฑ์ ผ้าม่านหน้าต่าง พร้อมติดตั้ง
จานวน 8 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท
3 จัดซื้อครุภัณฑ์ ไฟกระพริบเตือนอันตราย
พลังงานแสงอาทิตย์ LED พร้อมติดตั้ง
จานวน 4 ชุด ราคาชุดละ 14,000 บาท

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
โอน
36,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
29,000

ผลการดาเนินงาน

โอน
20,000

14,600

ดาเนินการเสร็จแล้ว
20 มี.ค. 61

โอน
56,000

ดาเนินการเสร็จแล้ว
29 ม.ค. 61

ดาเนินการเสร็จแล้ว
29 ม.ค. 61

โอนเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนส่วนราชการ
4 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค(แม่จัน) เพื่อ
ดาเนินการขยายเขตการไฟฟูาและติดตั้งไฟ
กิ่ง
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เดิมตั้งไว้
3,579,231.27 ดาเนินการเสร็จแล้ว
3,054,600
29 ก.พ. 61
โอนเพิ่ม
524,631.27
3,691,231.27 3,622,831.27
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รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ)
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก สานักงาน อบต.แม่สลองนอก
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
1,050 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.แม่สลองนอกกาหนด
2 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
3 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จานวน 1 คัน
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
โอน
628,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ

โอน
952,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

โอน
1,150,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

2,730,000

-

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

ยังไม่ได้ดาเนินการ
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โครงการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 (ที่ดาเนินการเสร็จแล้ว)
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
197,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
195,000

ผลการดาเนินงาน

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านธาตุ หมู่ที่ 4
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
270.00 ตร.ม. เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล.
เดิม หน้าบ้านเลขที่ 18 พิกัดที่ NC
698287ถึงอ่างเก็บน้าบ้านธาตุ พิกัดที่ NC
698287บ้านธาตุ หมู่ที่ 4

154,000

153,000

ดาเนินการเสร็จแล้ว
22 ก.พ. 61

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.และพื้นที่รับทาง
โค้ง บ้านปุาคาสุขใจ หมู่ที่ 5
ช่วงที่ 1. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 30.00
ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า
คสล.Ø 0.40 ม. ยาว 4.00 ม. และพื้นที่รับ
ทางโค้ง 24.60 ตร.ม.
ช่วงที่ 2. ขนาดกว้าง 2.50 ม.ยาว 40.00
ม.หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า
คสล.Ø 0.40 ม. ยาว 4.00 ม.รวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 214.60 ตร.ม. เริ่มจาก
เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม
หน้าบ้านเลขที่
182 พิกัดที่ NC 662262 ถึงบริเวณหน้า
บ้านเลขที่ 184 พิกัดที่ NC 662262 บ้าน
ปุาคาสุขใจ หมู่ที่ 5

131,000

129,000

ดาเนินการเสร็จแล้ว
8 ก.พ. 61

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง บ้านอาแหละ หมู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 105.00 ม.หนา
0.15 ม. พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง 13.90 ตร.
ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 328.90
ตร.ม. เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม พิกัดที่
NC 727270 ถึงบริเวณสานักสงฆ์บ้านอา
แหละ พิกัดที่ NC 728269 บ้านอาแหละ
หมู่ที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดาเนินการเสร็จแล้ว
9 ก.พ. 61
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ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
170,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
167,000

ผลการดาเนินงาน

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมพื้นที่กลับรถ บ้านอาแบ หมู่ที่ 7
ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 80.00 ม.หนา
0.15 ม. พร้อมพื้นที่กลับรถ 90.00 ตร.ม.
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 330.00 ตร.
ม. เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล.เดิมพิกัดที่ NC
714257 ถึงบริเวณโรงเลี้ยงสุกรประจา
หมู่บ้าน พิกัดที่ NC 571257 บ้านอาแบ
หมู่ที่ 7

191,000

188,000

ดาเนินการเสร็จแล้ว
1 ก.พ. 61

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้า คสล.และพื้นที่รับทางโค้ง
บ้านปุาคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ปฺอก 1)
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 112.00 ม. หนา
0.15 ม. พร้อมวามท่อระบายน้า คสล.Ø
0.40 ม. ยาว 4.00 ม.และพื้นที่รับทางโค้ง
13.00 ตร.ม. รวมพื้นที่ผิวจรารจรไม่น้อย
กว่า 349.00 ตร.ม. เริ่มจากเชื่อมต่อถนน
คสล.เดิมทางเข้าลานเอนกประสงค์ประจา
หมู่บ้าน พิกัดที่ NC 696272 ถึงบริเวณ
พิกัดที่ 697271 บ้านปุาคาสามัคคี หมู่ที่ 8
(ปฺอก 1)

205,000

203,000

ดาเนินการเสร็จแล้ว
29 ม.ค. 61

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกลาง หมู่ที่ 6
ชนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 100.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
300.00 ตร.ม. เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล.
สายทางบ้านกลาง - บ้านธาตุ บริเวณพิกัดที่
NC 685289 ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 16
บริเวณพิกัดที่NC684289 บ้านกลางหมู่ที่ 6

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดาเนินการเสร็จแล้ว
9 ก.พ. 61

หน้า 39

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

7 โครงการรื้อถอนและก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 67.00 ม.หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
201.00 ตร.ม. เริ่มจากบริเวณหน้า
บ้านเลขที่ 517 พิกัดที่ NC 653308 ถึง
บริเวณพิกัดที่ NC 654308 บ้านเจียงจาใส
หมู่ที่ 11
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
138,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
135,000

1,186,000

1,170,000

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการเสร็จแล้ว
1 ก.พ. 61

หน้า 40

โครงการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 (ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ)
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการ
ที่อนุมัติ/โอน ดาเนินการ ดาเนินงาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอา 787,000
อยู่ระหว่าง
แหละ หมู่ที่ 2 - บ้านเล่าสิบหมู่ที่ 3
ปีงบประมาณ
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 320.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตร.ม. เริ่ม
จากเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม บริเวณพิกัดที่ NC 736268
ถึงบริเวณพิกัดที่ NC 739268 สายทางบ้านอาแหละ
หมู่ที่ 2 - บ้านเล่าสิบหมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหละ
68,000
อยู่ระหว่าง
หมู่ที่ 2
ปีงบประมาณ
ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 38.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 114.00 ตร.ม. เริ่มจาก
เชื่อมต่อถนน คสล.เดิมภายในหมู่บ้าน พิกัดที่ NC
727272 ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่11พิกัดที่
NC727272 บ้านอาแหละ หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอา 146,000
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
แหละ หมู่ที่2 - บ้านเล่าสิบ หมู่ที่3
ปีงบประมาณ ดาเนินการ
ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 60.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. เริ่มจาก
เชื่อมต่อถนน คสล.เดิมบริเวณพิกัดที่ NC 728267 ถึง
บริเวณพิกัดที่ NC 728267 บ้านอาแหละ หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุาคาสุขใจ 95,000
อยู่ระหว่าง
หมู่ที่ 5
ปีงบประมาณ
กว้าง 4.00 ม.ยาว 40.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. เริ่มจากเชื่อมต่อ
ถนน คสล.เดิม หน้าบ้านเลขที่ 175 พิกัดที่ NC
662262 ถึง บริเวณพิกัดที่ NC 662262 บ้านปุาคา
สุขใจ
โครงการก่อสร้างพื้นที่รับทางโค้งคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน 30,000
อยู่ระหว่าง
ปุาคาสุขใจ หมู่ที่ 5
ปีงบประมาณ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 54.20 ตร.ม. บริเวณพิกัดที่
NC 663265 บ้านปุาคาสุขใจ หมู่ที่ 5

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 41

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแม่เต๋อ - แม่จัน
หลวง หมู่ที่ 10
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจรารจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. เริ่ม
จากบริเวณพิกัดที่ NC 628307 ถึงเชื่อมต่อถนน คสล.
ทางแยกสุสานบ้านแม่เต๋อ พิกัดที่ NC 626307 บ้านแม่
จันหลวง หมูที่ 10
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน
แม่เต๋อ - บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่10
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 85.00.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม.เริ่มจาก
เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม บริเวณพิกัดที่ NC 640309 ถึง
เชื่อมต่อถนน คสล.เดิมพิกัดที่ NC 640309 สายทางบ้าน

งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการ
ที่อนุมัติ/โอน ดาเนินการ ดาเนินงาน
437,000 อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

207,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

แม่เต๋อ-บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน
1,596,000 อยู่ระหว่าง
แม่เต๋อ-แม่จันหลวง หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
ปีงบประมาณ
645.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,580.00
ตร.ม.พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.40 ม. ยาว 6.00 ม. สาย
ทางบ้านแม่เต๋อ - บ้านแม่จันหลวง ช่วงที่ 2 เริ่มจาก
เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม พิกัดที่ NC 625309 ถึงพิกัดที่
NC 621312 บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจียงจาใส 240,000 อยูร่ ะหว่าง
หมู่ที่ 11
ปีงบประมาณ
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 136.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 408.00 ตร.ม. เริ่มจาก
บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 132 พิกัดที่ NC 655308 ถึง
บริเวณพิกัดที่ NC 656308 บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11
รวม
3,606,000

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

หน้า 42

โครงการในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นตลาด
เช้า บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1
1.รางระบายน้า คสล.กว้าง 0.60 ม.ยาว 87.00 ม.ลึก
0.75 ม.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
2.บ่อพัก คสล.กว้าง 1.10 ม.ยาว 1.10 ม.ลึก 1.15 ม.
จานวน 1 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก เริ่มจากลาน
ชุมชนแม่สลอง ข้างตลาดเช้า พิกัดที่ NC.654299 ถึง
แยกทางขึ้นตลาดเช้า พิกัดที่ NC.655299
บ้านสันติคีรี หมู่ที่
2 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติคีรี
หมู่ที่ 1
1.รางระบายน้า คสล.กว้าง 0.70 ม.ยาว 74.00 ม.ลึก
0.75 ม.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
2.บ่อพัก คสล.กว้าง 1.10 ม.ยาว 1.10 ม.ลึก 1.15 ม.
จานวน 1 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก เริ่มจากบริเวณ
หน้าบ้านเลขที่ 6/12 พิกัดที่ NC.654259 ถึงแยกทาง
ขึ้นตลาดเช้า พิกัดที่ NC.655299
บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1
3 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านเล่าสิบ หมูที่ 3
(ปุาไม้อุทิศ)
กว้าง 6.00 ม.ยาว 10.00 ม. สูง 4.90 ม. จานวน 1
หลังบริเวณลานเอนกประสงค์ พิกัดที่ NC.789292 บ้าน
เล่าสิบ หมู่ที่ 3 (ปุาไม้อุทิศ)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการ
ที่อนุมัติ/โอน ดาเนินการ ดาเนินงาน
281,000
อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

258,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

399,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

หน้า 43

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

4 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ
หมู่ที่ 4
ช่วงที่ 1 กว้าง 1.50 ม. ยาว 330 ม. ลึก 0.50 ม. หนา
0.07 ม. แบบรางวี ไม่มีฝาปิด
ช่วงที่ 2 กว้าง 1.50 ม. ยาว 150 ม. ลึก 0.50 ม. หนา
0.07 ม. แบบรางวี ไม่มีฝาปิด
ช่วงที่ 1 เริ่มจากบริเวณหลังบ้านเลขที่ 21/1 พิกัดที่
NC.696283 ถึงบริเวณพิกัดที่ 696284
ช่วงที่ 2 เริ่มจากบริเวณหลังบ้านเลขที่ 47 เริ่มจากบริเวณ
พิกัดที่ NC.695284 ถึงบริเวณพิกัดที่ 696284
บ้านธาตุ หมู่ที่ 4
5 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง สายทางบ้านปุาคาสุขใจ หมู่ที่ 5 บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9
กว้าง 1.00 ม. ยาว 250.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250.00 ตร.ม. สายทางบ้าน
ปุาคาสุขใจ หมู่ที่ 5 - บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 เริ่มจาก
บริเวณพิกัดที่ NC 663264 ถึงบริเวณพิกัดที่ NC
665264 บ้านปุาคาสุขใจ หมู่ที่ 5
6 รื้อถอนและก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกลาง หมู่ที่ 6 (บ้านเฮกะ)
ช่วงที่ 1. รื้อถอนและก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง
1.50 ม.ยาว 46.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 69.00 ตร.ม. (ตามแบบกาหนด)
ช่วงที่ 2. รื้อถอนและก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง
1.00 ม.ยาว 60.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม. (ตามแบบกาหนด)
เริ่มจากบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านเฮกะ พิกัดที่ NC
688289 ถึงบริเวณพิกัดที่ NC 689289 บ้านกลาง
หมูท่ ี่ 6

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการ
ที่อนุมัติ/โอน ดาเนินการ ดาเนินงาน
246,000
อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

147,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

81,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

หน้า 44

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

7 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด
พร้อมบ่อพัก คสล.และงานวางท่อระบายน้า คสล. บ้าน
กลาง หมู่ที่ 6
1. รางระบายน้า คสล.กว้าง 0.70 ม.ยาว 45.00 ม.ลึก
0.75 ม.พร้อมฝาปิด คสล.
2. บ่อพัก คสล.กว้าง 1.10 ม.ยาว 1.10 ม.ลึก 1.15
ม. จานวน 2 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
3. วางท่อระบายน้า คสล.Ø 0.40 ม.ยาว 8.00 ม.
เริ่มจากบริเวณทางแยกบ้านกลาง-บ้านพนาสวรรค์ ถึง
บริเวณทางแยกโสถ์คริสบ้านกลาง พิกัดที่NC.684289
บ้านกลาง หมู่ที่ 6
8 ก่อสร้างซุ้มประตูประจาหมู่บ้าน บ้านอาแบ หมู่ที่ 7
กว้าง 0.90 ม. ยาว 7.25 ม. สูง 7.45 ม. จานวน 1
ซุ้ม บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านอาแบ ข้างโรงเรียน
ราษฎร์พัฒนา พิกัดที่ NC.715261 บ้านอาแบ หมู่ที่ 7
9 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุา
คาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป็อก 1)
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. หนา
0.10 ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.แม่สลองนอก
กาหนด บริเวณลานเอนกประสงค์ พิกัดที่
NC.697270 บ้านปุาคาสามัคคี หมู่ที่ 8
10 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน บ้านพนา
สวรรค์ หมู่ที่ 9
กว้าง 2.50 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 2.90 ม. จานวน 1
หลังบริเวณโบสถ์คริส พิกัดที่ NC.671274
บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการ
ที่อนุมัติ/โอน ดาเนินการ ดาเนินงาน
166,000
อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

166,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

277,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

54,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

หน้า 45

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

11 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนา
สวรรค์ หมู่ที่ 9
ช่วงที่ 1 1.รางระบายน้า คสล.กว้าง 0.70 ม.ยาว
57.00 ม.ลึก 0.75 ม.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
2.บ่อพัก คสล.กว้าง 1.10 ม.ยาว 1.10 ม.ลึก 1.15 ม.
จานวน 2 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
3.รางระบายน้า คสล. กว้าง 1.20 ม.ยาว 32 ม.ลึก
0.40 ม. แบบไม่มีฝาปิด
เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4/10 พิกัดที่
NC.673274 ถึงบริเวณพิกัดที่ 672274
ช่วงที่ 2 1.รางระบายน้า คสล.กว้าง 0.70 ม.ยาว
38.00 ม.ลึก 0.75 ม.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
2.บ่อพัก คสล.กว้าง 1.10 ม.ยาว 1.10 ม.ลึก 1.15 ม.
จานวน 1 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
3.รางระบายน้า คสล. กว้าง 1.20 ม.ยาว 72 ม.ลึก
0.40 ม. แบบไม่มีฝาปิด
เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 681 พิกัดที่
NC.672275 ถึงบริเวณพิกัดที่ 672274บ้านพนา
สวรรค์ หมู่ที่ 9
12 ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจียงจาใส
หมู่ที่ 11
กว้าง 1.00 ม. ยาว 39.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 39.00 ตร.ม. สายทางภายใน
หมู่บ้านบริเวณพิกัดที่ NC 654308 บ้านเจียงจาใส
หมู่ที่ 11
13 ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์
บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12
ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 14.00
ม. ยาว 20.00 ม. จานวน 1 หลัง ตามแบบกาหนด
บริเวณอาคารเอนกประสงค์ พิกัดที่ NC.671304
บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการ
ที่อนุมัติ/โอน ดาเนินการ ดาเนินงาน
394,000
อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

23,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

379,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

หน้า 46

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ งบประมาณที่ ผลการ
ที่อนุมัติ/โอน ดาเนินการ ดาเนินงาน
200,000
อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

14 ก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตงจาใส
หมู่ที่ 13
กว้าง 4.30 ม. ยาว 5.30 ม. สูง 1.65 ม. ลึก 1.65 ม.
หนา 0.15 ม. จานวน 1 ถัง บริเวณด้านหลังอาคาร
เอนกประสงค์ พิกัดที่NC.653283
บ้านตงจาใสหมู่ที่13
15 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตงจาใส
107,000
อยู่ระหว่าง
หมู่ที่ 13
ปีงบประมาณ
1.วางท่อระบายน้า คสล.Ø 0.60 ม ยาว 2.00 ม.
2.บ่อพัก คสล. กว้าง 2.00 ม. ยาว 2.00 ม. ลึก 1.50
ม.หนา 0.10 ม.จานวน 1 บ่อ
3.รางระบายน้า คสล. กว้าง 1.00 ม.ยาว 6.00 ม. ลึก
1.50 ม.หนา 0.10 ม. แบบรางยู ไม่มีฝาปิด
4.รางระบายน้า คสล.กว้าง 1.50 ม.ยาว 90.00 ม.ลึก
0.80 ม.หนา 0.07 ม.แบบรางวี ไม่มีฝาปิด
เริ่มจากบริเวณหลังบ้านเลขที่ 24 พิกัดที่ NC.654282
ถึงบริเวณลาห้วย พิกัดที่ 653281
บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13
16 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 2,211,000 อยู่ระหว่าง
บ้านกลาง หมู่ที่ 6 - บ้านอาแบ หมู่ที่ 7
ปีงบประมาณ
(1) กว้าง 0.50 ม. ยาว 563.00 ม. หนา 0.15 ม.
(2) กว้าง 0.80 ม. ยาว 109.00 ม. หนา 0.15 ม.
(3) กว้าง 1.00 ม. ยาว 2,917.00 ม. หนา 0.15 ม.
(4) กว้าง 2.00 ม. ยาว 268.00 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมงานรื้อถอนคอนกรีตและ วางท่อระบายน้า คสล.Ø
0.40 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า
3,821.70 ตารางเมตร สายทางบ้านกลาง หมู่ที่ 6 บ้านอาแบ หมุ่ที่ 7 บริเวณพิกัดที่ NC 684290 ถึง
พิกัดที่ NC 716258 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟูาหลวง จ.
เชียงราย
รวม
5,389,000

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

หน้า 47

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
970,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
810,966.64

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพสถานที่
ราชการและแหล่งท่องเที่ยว

50,000

40,000

3 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและ
แหล่งท่องเที่ยวดอยแม่สลอง

50,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

1,070,000

850,966.64

1 โครงการจัดงานเทศกาลชิมชา ดอยแม่สลอง

รวม

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการเสร็จแล้ว
2 ม.ค. 61
ดาเนินการเสร็จแล้ว
18 ธ.ค. 60
ไม่ได้ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และสาธารณสุข
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
1,490,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
553,040

2 เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการจัดทาอาหาร
กลางวัน โรงเรียน สพฐ. จานวน 6 แห่ง

6,976,000

3,488,000

3 เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการจัดทาอาหาร
กลางวัน ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จานวน 3 แห่ง

132,000

66,000

4 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จานวน 8 ศูนย์

450,000

173,995

3,530,000

1,360,680

100,000

24,633

1 โครงการสนับสนุนค่าจ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศ.พด. 8 ศูนย์)

5 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
สพฐ. จานวน 6 แห่ง
6 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์บริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) จานวน 3 แห่ง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน

1 ต.ค. 60 –
31 มี.ค 61

หน้า 48

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาไปแข่งขัน

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
210,000
โอนเพิ่ม
108,983.36
20,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
222,440

8 โครงการปูองกันและช่วยเหลือประชาชน
4,800
จากโรคติดต่อ
9 จัดงานรัฐพิธี พระราชพิธีต่างๆ งานพิธีการ
70,000
18,580
และวันสาคัญต่างๆ
10 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
80,000
41,820
การแพทย์
รวม
13,166,983.36 5,953,988

ผลการดาเนินงาน

1 ต.ค. 60 –
31 มี.ค 61

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือ
กู้ภัยทางถนนฯ
2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสาคัญ
3 โครงการปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ
4 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
5 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
6 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
100,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
7,250

50,000

8,385

150,000

110,760

3,600,000
1,276,800
120,000
5,296,800

1,718,700
628,000
42,000
2,515,095

ผลการดาเนินงาน

1 ต.ค. 60 –
31 มี.ค 61

หน้า 49

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบ่อขยะ
รวม

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
50,000
โอนเพิ่ม
100,000
150,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
66,000

ผลการดาเนินงาน
1 ต.ค. 60 –
31 มี.ค 61

66,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของ อปท. และการศึกษาดูงาน
2 โครงการปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
3 การรับเสด็จฯ พระมหากษัตริย์
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
350,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
285,760

ผลการดาเนินงาน

20,000

1,500

1 ต.ค. 60 –
31 มี.ค 61

200,000

97,000

570,000

384,260

หน้า 50

โครงการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 (ที่ได้ดาเนินการเสร็จแล้ว)
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง บ้านธาตุ หมู่ที่ 4
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 41.00 ม. หนา
0.15 ม.พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง 6.00 ตร.ม.
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 129.00 ตร.
ม.เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล. เดิมซอยศาลเจ้า
บ้านธาตุ พิกัดที่ NC695282 ถึงหน้า
บ้านเลขที่ 44 บริเวณพิกัดที่ NC695282
บ้านธาตุ หมู่ที่ 4

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
77,000

งบประมาณที่ ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
76,000
ดาเนินการเสร็จแล้ว
21 / 3 / 61

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. และพื้นที่รับทาง
โค้ง บ้านกลาง หมู่ที่ 6 (ซอยไท่อัน)
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 78.00 ม. หนา
0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.Ø
0.40 ม. ยาว 5.00 ม. และพื้นที่รับทางโค้ง
36.00 ตร.ม.รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
270.00 ตร.ม. เริ่มเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม
บริเวณพิกัดที่ NC 679288 ถึงพิกัดที่ NC
679288 บ้านกลาง หมูท่ ี่ 6 (ซอยไท่อัน)

163,000

162,500

ดาเนินการเสร็จแล้ว
21 / 3 / 61

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง บ้านปุาคาสามัคคี หมู่ที่
8 (ปฺอก 2)
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 46.50 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่รับ
ทางโค้งไม่น้อยกว่า 147.50 ตรม.
เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล. เดิม พิกัดที่ NC
705269 ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 15 พิกัด
NC 705269 บ้านปุาคาสามัคคี หมู่ที่ 8
(ปฺอก 2)

86,000

85,000

ดาเนินการเสร็จแล้ว
21 / 3 / 61

รวม

326,000

323,500

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 51

โครงการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 (ที่กาลังดาเนินการ)
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
268,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
265,000

ผลการดาเนินงาน

2 โครงการรื้อถอนและก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1
ซอยหลังโรงเรียนบ้านสันติคีรี (ประถม) ขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 243.00 ม. หนา 0.15
ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม้น้อยกว่า 729.00
ตร.ม. เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม ซอย
หลังโรงเรียนบ้านสันติคีรี (ประถม) พิกัดที่ NC
653289 ถึงเชือ่ มต่อถนน คสล.เดิมบริเวณ
พิกัดที่ NC 654291 บ้านสันติคีรี หมูท่ ี่ 1

450,000

445,000

กาลังดาเนินการ
23 / 3 / 61

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. สายทางบ้านอา
แหละ หมู่ที่ 2 - บ้านเลาสิบ หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 205.00 ม. หนา
0.15 ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้า คสล.Ø
0.40 ม. ยาว 6.00 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม. เริ่มจากเชื่อมต่อ
ถนน คสล.เดิม สายทางบ้านอาแหละ หมู่ที่ 2
- บ้านเล่าสิบ หมู่ที่ 3 พิกัดที่ NC 729266
ถึงบริเวณพิกัดที่ NC 731267 บ้านอาแหละ
หมู่ที่ 2

528,000

326,360

กาลังดาเนินการ
18 / 4 / 61

1 โครงการรื้อถอนและก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ซอยโรงเรียน
บ้านสันติคีรี (อนุบาล)
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 44.00 ม. หนา
0.15 ม.
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อย
กว่า 402.00 ตร.ม.
เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล.เดิมพิกัดที่ NC
653292 ถึงบริเวณพิกัดที่ NC 653293
บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กาลังดาเนินการ
23 / 3 / 61

หน้า 52

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
170,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
168,000

ผลการดาเนินงาน

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง บ้านธาตุ หมู่ที่ 4
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา
0.15 ม.พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง 11.00 ตร.ม.
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 191.00 ตร.
ม. เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล.เดิมทางไป
หน่วยอนุรักษ์ต้นน้าแม่สลองพิกัดที่ NC
704280 ถึงบริเวณพิกัดที่ NC 704280
บ้านธาตุ หมู่ที่ 4

114,000

112,000

กาลังดาเนินการ
28 / 3 / 61

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านธาตุ หมู่ที่ 4
กว้าง 4.00 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 0.15
ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00
ตร.ม. เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล.เดิมทางไป
หน่วย อนุรักษ์ต้นน้าแม่สลอง พิกัดที่
NC704280 ถึงบริเวณพิกัดที่NC705281
บ้านธาตุ หมู่ที่ 4

305,000

302,500

กาลังดาเนินการ
21 / 3 / 61

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเล่าสิบ หมู่ที่ 3
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 35.00 ม. หนา
0.15 ม.
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม.ยาว 65.00 ม.หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อย
กว่า 300.00 ตร.ม. ทางเข้าสวนสับปะรด
พิกัดที่ NC 770272 ถึงบริเวณพิกัดที่ NC
771271 บ้านเลาสิบ หมูท่ ี่ 3

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กาลังดาเนินการ
27 / 3 / 61

หน้า 53

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

7 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. บ้านปุา
คาสามัคคี หมู่ที่ 8 ( ปฺอก 2)
(1) ขยายไหล่ทางกว้าง 1.00 ม. ยาว
579.00 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมวางท่อ
ระบายน้า คสล.Ø 0.40 ม.ยาว 2.00 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 579.00
ตร.ม.(2) งานดินตัด จานวน 723.88 ลบ.ม.
เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล. เดิมบริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้าน พิกัดที่ NC701269 ถึง
สนามบาสเก็ตบอล บริเวณพิกัดที่ NC
705269บ้านปุาคาสามัคคี หมู่ที่8 (ปฺอก 2)
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางทางบ้านแม่เต๋อ - แม่จันหลวง หมู่ที่
10 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 355.00
ม. หนา 0.15 ม.
ช่วงที่2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 10.00 ม. หนา
0.15 ม.
ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 ม. ยาว 107.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน
ไม่น้อย กว่า 1,878.00 ตร.ม. เริ่มจาก
เชื่อมต่อถนน คสล.เดิมบริเวณพิกัดที่ NC
632309 ถึงพิกัดที่ NC 628307 สาย
ทางทางบ้านแม่เต๋อ - แม่จันหลวง หมู่ที่ 10
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง บ้านเจียงจาใส หมู่ที่
11 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม.ยาว 47.00 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง20.00
ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 ม.ยาว 20.00
ม.หนา 0.15 ม.
ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 ม.ยาว 155.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่
รับทางโค้งไม่น้อยกว่า 898.00 ตร.ม.
เริ่มเชื่อมต่อถนน คสล. เดิมพิกัดที่ NC
655302 ถึงบริเวณ พิกัดที่ NC 657302
บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
351,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
348,000

ผลการดาเนินงาน

1,152,000

788,760

กาลังดาเนินการ
18 / 4 / 61

561,000

373,568

กาลังดาเนินการ
18 / 4 / 61

กาลังดาเนินการ
22 / 3 / 61

หน้า 54

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมพื้นที่รับทางโค้งบ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 121.00 ม. หนา
0.15 ม.พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง 8.00 ตร.ม.
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 371.00 ตร.
ม. เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล.เดิมพิกัดที่
NC 675308 ถึงบริเวณพิกัดที่ NC
674309 บ้านใหม่สนั ติ (บ้านปางวัว)
หมู่ที่ 12
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมพื้นที่กลับรถและวางท่อระบายน้า
คสล. บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 (อาข่าปฺอก 1)
ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 122.00 ม. หนา
0.15 ม.พร้อมพื้นที่กลับรถ 64.00 ตร.ม.
และวางท่อระบายน้า คสล.Ø 0.40 ม. ยาว
6.00 ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า
491.00 ตร.ม. เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล.
เดิมพิกัดที่ NC 654287 ถึงบริเวณพิกัดที่
NC 654288 บ้านตงจาใส หมูท่ ี่ 13
12 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถาน
อดีตทหารจีนคณะชาติเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ปริมาณงาน
๑. งานปรับภูมิทัศน์ พื้นที่กว้างเฉลี่ย ๔๐.๐๐
ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม.
๒. งานก่อสร้างถังเก็บน้า คสล. กว้าง ๓.๐๐
ม. ยาว ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ลึก ๑.๕๐ ม.
สูง ๐.๕๐ ม. ตามแบบที่ อบต.กาหนด
สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณอนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ
พิกัดที่ NC๖๔๙๒๘๔ บ้านสันติคีรี ม.๑ ต.แม่
สลองนอก อ.แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
224,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
222,000

ผลการดาเนินงาน

307,000

305,000

กาลังดาเนินการ
27 / 3 / 61

899,000

820,000

กาลังดาเนินการ
19 / 4 / 61

5,329,000

4,476,188

กาลังดาเนินการ
22 / 3 / 61

หน้า 55

โครงการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 (ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ)
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.แบบมีฝา
ปิด พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านเลาสิบ หมู่ที่ 3
(ปุาไม้อุทิศ)
1. รางระบายน้า คสล. กว้าง 0.70 ม. ยาว
108.00 ม. ลึก 0.75 ม.หนา 0.10 ม.
พร้อมฝาปิด คสล.
2. บ่อพัก คสล.กว้าง 1.10 ม. ยาว 1.10 ม.
ลึก 1.15 ม. หนา 0.15 ม.จานวน 1 บ่อ
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บริเวณทางเข้า
หมู่บ้าน บ้านปุาไม้อุทิศ พิกัดที่ NC 789291
ถึงพิกัดที่ NC 790291 บ้านเล่าสิบ (ปุาไม้
อุทิศ) หมู่ที่ 3
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.แบบมีฝา
ปิด และรางระบายน้าแบบรางวี พร้อมบ่อพัก
คสล.บ้าน ปุาคาสุขใจ หมู่ที่ 5
1. รางระบายน้า คสล. กว้าง 0.70 ม. ยาว
108.00 ม. ลึก 0.75 ม. หนา 0.10 ม.
พร้อมฝาปิด คสล.
2. รางระบายน้า คสล. แบบไม่มีฝาปิดกว้าง
1.20 ม. ยาว 30.00 ม. ลึก 0.40 ม.หนา
0.07 ม.
3. บ่อพัก คสล.กว้าง 1.10 ม. ยาว 1.10 ม.
ลึก 1.15 ม. หนา 0.15 ม. จานวน 5 บ่อ
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
4. วางท่อระบายน้า คสล.Ø 0.40 ม.ยาว
8.00 ม.
เริ่มจากหลังบ้านเลขที่ 169 พิกัดที่
NC662263 ถึงบริเวณพิกัดที่ NC663264
บ้านปุาคาสุขใจ หมู่ที่ 5

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
350,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

720,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ยังไม่ได้ดาเนินการ

หน้า 56

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

3 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.30 ม.
ยาว 5.30 ม. สูง 1.65 ม. ลึก 1.65 ม. หนา
0.15 ม. จานวน 1 ถัง บริเวณพิกัดที่ NC
680290 บ้านกลาง หมูท่ ี่ 6
4 โครงการก่อสร้างอาคารตลาดชุมชน บ้านอา
แบ หมู่ที่ 7
ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง
9.50 ม. จานวน 1 หลัง บริเวณสามแยกถนน
ทางเลี่ยง พิกัดที่ NC 716254 บ้านอาแบ
หมู่ที่ 7
5 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.
บ้านปุาคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ปฺอก 1)
ขนาดมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 185.00 ตร.
ม. หนา 0.10 ม.ตามรูปแบบรายการที่ อบต.
แม่สลองนอกกาหนด บริเวณหน้าอาคาร
เอนกประสงค์ พิกัดที่ NC698270 บ้านปุา
คาสามัคคี หมู่ที่ 8
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. แบบมี
ฝาปิด พร้อมบ่อพัก คสล. และวางท่อระบาย
น้า คสล. บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9
1. รางระบายน้า คสล. กว้าง 0.70 ม. ยาว
118.00 ม. ลึก 0.75 ม.หนา 0.10 ม.
พร้อมฝาปิด คสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก
2. บ่อพัก คสล.กว้าง 1.10 ม. ยาว 1.10 ม.
ลึก 1.15 ม.หนา 0.15 ม. จานวน 1 บ่อ
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
3. วางท่อระบายน้า คสล. Ø0.40 ม. ยาว
3.00 ม. เริ่มจากบริเวณพิกัดที่
NC 672275 ถึงพิกัดที่ NC 671276
บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
210,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

566,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

76,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ยังไม่ได้ดาเนินการ
418,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

หน้า 57

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. แบบมี
ฝาปิดพร้อมบ่อพัก คสล.และวางท่อระบายน้า
คสล. บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 (ปฺอกอาข่า)
1.รางระบายน้า คสล. กว้าง 0.70 ม.ยาว
10.00 ม. ลึก 0.75 ม.หนา 0.10 ม. พร้อม
ฝาปิด คสล.
2.รางระบายน้า คสล.แบบไม่มีฝาปิด กว้าง
1.20 ม. ยาว 132.00 ม. ลึก 0.40 ม.
หนา 0.07 ม.
3.บ่อพัก คสล. กว้าง 1.10 ม. ยาว 1.10 ม.
ลึก 1.15 ม. หนา 0.15 ม. จานวน 4 บ่อ
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
4.วางท่อระบายน้า คสล.Ø0.40 ม.ยาว
12.00 ม.
เริ่มจากทางเข้าหมู่บ้าน(ปฺอกอาข่า) พิกัดที่ NC
676278 ถึงเชือ่ มต่อบ่อพัก คสล.เดิม พิกัดที่
NC 675278 บ้านพนาสวรรค์ หมูท่ ี่ 9
8 โครงการก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ บ้านใหม่
สันติ หมู่ที่ 12
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 5.30
ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.แม่สลองนอก
กาหนด บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ พิกัด
ที่ NC 671304 บ้านใหม่สนั ติ หมูท่ ี่ 12
9 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. บ้านตงจาใส
หมู่ที่ 13
ขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 170.00 ม.หนา
0.10 ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.แม่สล
องนอกกาหนด เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน พิกัดที่ NC 655283 ถึง
เชื่อมต่อ ถนน คสล.สายหลัก พิกัดที่ NC
655283 บ้านตงจาใส หมูท่ ี่ 13
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
160,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ-

ผลการดาเนินงาน

ยังไม่ได้ดาเนินการ
379,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

195,000

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

3,074,000

-
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ครุภัณฑ์ข้อบัญญัติ 2561
ที่ได้ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่

ครุภัณฑ์สานักงาน

1 จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง
1. เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู
จานวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000
บาท
2. เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000
บาท
2 จัดซื้อเครื่องทาลายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง
รวม

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
315,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
314,440

32,000

30,000

347,000

344,440

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการเสร็จแล้ว
21 / 3 / 61

ดาเนินการเสร็จแล้ว
21 / 3 / 61

ทีย่ ังไม่ได้ดาเนินการ
ที่

ครุภัณฑ์สานักงาน

1 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด
(ทึบ) จานวน 2 ตู้
2 จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก (สานักงาน)
จานวน 1 ชุด
รวม

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
11,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
-

7,000

-

18,000

-

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

ทีย่ ังไม่ได้ดาเนินการ
ที่

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จานวน
2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท
รวม
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งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
40,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
-

40,000

-

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ
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ทีย่ ังไม่ได้ดาเนินการ
ที่

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4
ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
2 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จานวน 1 คัน
รวม

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
952,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
-

ผลการดาเนินงาน

1,150,000

-

อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

2,102,000

-

ทีย่ ังไม่ได้ดาเนินการ
ที่

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถตักหน้าขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จานวน 1 คัน
รวม

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
3,300,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
-

3,300,000

-

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ

ทีย่ ังไม่ได้ดาเนินการ
ที่

ครุภัณฑ์อื่น

1 จัดซื้อเก้าอี้หลุยส์พร้อมโต๊ะเคียงและผ้าคลุม
จานวน 1 ชุด
รวม
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งบประมาณ
ที่อนุมัติ/โอน
18,000

งบประมาณที่
ดาเนินการ
-

18,000

-

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
2.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อ
หน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น
3. ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบ
กฎหมายและงบประมาณที่มีจากัดและบางเรื่องอาจทาไม่ได้
2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะทางการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
2) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
3) องค์การบริ ห ารส่ว นตาบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้ เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
4) การจัดสรรงบประมาณควรให้มีการกระจายเงินงบประมาณให้ครอบคลุม งาน/โครงการ
ตามภาระหน้าที่ให้ครบทุกด้านในอัตราส่ วนที่สู งขึ้น โดยงาน/โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นสาคัญ
5) ตรวจสอบติดตามโดยประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น โดย
สถาบันหรือองค์กรที่เป็นกลางหรือโดยชุมชนเอง
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