
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ครั้งท่ี ๑ 

ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
************************** 

  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) และข้อ ๑๔ (๕) โดยประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ได้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สลองใน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในให้ประชาชนทราบ 
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

(นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) ครั้งที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

 อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชยีงราย



ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
ในเขตพ้ืนทีต่ าบลแม่สลองใน โดยได้รับความร่วมมือและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในพื้นที่ จนโครงการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และ
พ้ืนทีใ่กล้เคียง 
 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน หรือแจ้งผ่านผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 

งานนโยบายและแผน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
สลองใน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพื่อให้วัด
ถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ การท างานของปีที่ผ่าน
มาด้วย 

1. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน 
1.1 เพ่ือให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
1.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
1.3 เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน และจะได้

แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
1.4 เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาต่อไป 
2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน 

2.1 ความส าคัญของการติดตาม 
 การตดิตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การ
ติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) 
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตาม
ของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ 
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ
ของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-
effective) ด าเนินการต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง 
ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
2.2 ความส าคัญของการประเมินผล 
 การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อัน
เป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่
ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถ 
 
 



2 
 
น าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและ
การตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ 

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 
3.1 การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา 
3.2 การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 
3.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ.2555–2561) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
 ต าบลแม่สลองใน เป็นต าบลชั้นน าในการพัฒนาสังคม การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจชุมชน ก้าวหน้า
ก้าวไกลด้านการเมือง การบริหารแบบประชาธิปไตย มุ่งเน้นเด็กเยาวชน และประชาชน เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้ ด้านการศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬาแบบยั่งยืน 

2.  พันธกิจการพัฒนา 
 พันธกิจที่ 1 การพัฒนาสังคม ขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือยกระดับรายได้และสถานะด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนมี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
 พันธกิจที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
ร่วมตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
 พันธกิจที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ครอบคลุม 
ทั่วทั้งพ้ืนที่ 

พันธกิจที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และพัฒนากีฬาขั้นพ้ืนฐาน 
 พันธกิจที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ 

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(1)  ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแล 
(2)  ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  

          (3)  ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
(4)  ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(5)  ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(6)  ส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพและการพัฒนาอาชีพการเพ่ิมผลผลิตให้กับกลุ่มอาชีพ 
(7)   พัฒนาด้านการเกษตร การกสิกรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(8)  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล 
(9)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
(10)  เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชน 
(11)  การคมนาคมสะดวก   
(12)  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
(13)  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี และส่งเสริมการกีฬาของต าบล 
(14)  พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
(15)  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 
 
 

 



แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
1. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน  
2. การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
4. การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงได้มาตรฐาน 
5. การส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือการจ าหน่ายและส่งออก
สนับสนุนการรวมกลุ่มธุรกิจขนายย่อมและขนาดกลาง (SMEs) เพ่ือการผลิตและการตลาด 
2. การส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
2. การเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
3. การพัฒนาด้านเผยแพร่และอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารการปกครองตาม
ระบบประชาธิปไตย, หลักธรรมาภิบาล  และความรู้เรื่องกฎหมายอื่นๆ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
แนวทางการพัฒนา 
1. การจัดสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้เพียงพอ 
2. การจัดสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบส่งและระบายน้ า 
3. การเพ่ิมเติม/ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
4. การควบคุมและจัดสรรการใช้พื้นที่ในต าบล 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
2. การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. การด าเนินการด้านการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

 
 



 
แบบท่ี 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน   
  

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน) 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ
ด าเนินงานในเดือนตุลาคม–ธนัวาคม หรือไตรมาสที่ 1 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน   
  
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  
 (1) ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)   (2) ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)  
 (3) ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)   (4) ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 หมายเหตุ  :   ไม่ได้ติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

ยุทธศาสตร์การพฒันา ปีที่ 1 พ.ศ. 2560 ปีที่ 2 พ.ศ. 2561 ปีที่ 3 พ.ศ. 2562 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม   

40 4,066,000 29 2,989,000 30 3,039,000 99 10,094,000 

2. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 10 490,000 10 490,000 10 490,000 30 1,470,000 

3. ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

25 7,581,000 16 6,380,000 16 6,380,000 57 20,341,000 

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

67 10,482,100 114 25,227,500 
  

148 62,774,500 329 98,484,100 

5. ด้านสาธารณสุข 20 900,000 20 900,000 20 900,000 60 2,700,000 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 610,000 8 710,000 6 110,000 22 1,430,000 

รวม 170 24,129,100 197 36,696,500 230 73,693,500 597 134,519,100 
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4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2560 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ท่ีด าเนินการ 

เสร็จสิ้น 

จ านวนโครงการ 
ท่ีอยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ท่ียังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 
ท่ีมีการ
ยกเลิก 

จ านวน
โครงการ 
ท่ีมีการ
เพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ท้ังหมด 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน  ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย 
ละ 

จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม   

17 18.47 - - 10 
 

10.86 
 

- - - - 27 29.34 

2. ด้านเศรษฐกิจชุมชน - - - - 4 4.34 - - - - 4 4.34 
3. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

9 9.78 6 6.52 1 1.00 - - - - 16 17.39 

4. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

13 14.13 18 19.56 - - - - - - 31 33.69 

5. ด้านสาธารณสุข 8 8.69 - - 3 3.26 - - - - 11 11.95 
6. ด้านทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 1.08 1 1.08 1 1.08 - - - - 3 3.26 

รวม 48 52.17 25 27.17 19 20.70 - - - - 92 100 
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5.  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) 
 

หมวดรายจ่าย 
จ านวนเงิน รวม ร้อยละ 

ประมาณการ 
รายจ่ายจริง เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 
เงินสะสม 

งบกลาง       
  - เงินสมทบกองทุน ปกส. 600,000 211,115     
  - เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,425,600 5,061,300     
  - เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,851,200 1,608,000     
  - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 300,000 154,000     
  - เงินส ารองจ่าย 721,160 2,296     
  - รายจ่ายตามข้อผูกพัน 800,000 750,000     
  - เงินสมทบกองทุน กบท. 1,027,930 826,702     
งบเงินอุดหนุน       
  - เงินอุดหนุน อปท. 10,000 10,000     
  - เงินอุดหนุนส่วนราชการ 12,519,6000 5,851,500     
งบด าเนินการ       
   - ค่าตอบแทน 1,898,000 65,850     
   - ค่าใช้สอย 22,551,990 8,391545.75     
   - ค่าวัสด ุ 2,950,000 718,654.12     
   - ค่าสาธารณูปโภค 900,000 201,035.15     
งบบุคลากร       
  - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  4,794,040 2,434,140     
  - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 24,670,380 9,858,972     
งบลงทุน       
  - ค่าครุภณัฑ์  3,933,700 97,900     
  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,546,900 1,293,500     
งบเงินอุดหนุน       
งบรายจ่ายอื่น       
    รายจ่ายอื่น - -     

รวม 102,793,000 37,626,510.02     
 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 
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ส่วนที ่4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
2. มีโครงการที่ความต้องการเร่งด่วนมาก 
3. การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
4. ในการเสนอโครงการต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้านผู้น าชุมชนและสมาชิกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบางหมู่บ้าน เป็นผู้เสนอโครงการโดยตรง ท าให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ตรงตามความต้องการ 

5. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนข้อมูลต่าง ๆ จากชุมชนยังไม่สะท้อนสภาพปัญหา 
อย่างแท้จริง และแนวทางแก้ไขปัญหาบางอย่างยังไม่สามารถบูรณาการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 

6. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
7. ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เน้นเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน 
8. ขั้นตอนในการด าเนินงานของระบบราชการค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนบางอย่างไม ่

สามารถทีจ่ะลดขั้นตอนได้และระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการยังไม่ให้อ านาจอย่างชัดเจน 
9. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มิให้เกิดความซ้ าซ้อน เพ่ือให้การวางแผน 

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล มีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณยังไม่ชัดเจน 
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แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน     
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   3 เมษายน 2560      

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปี 2560 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

บรรจุในข้อบัญญัติฯ 
(น าไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 52 27 67.50 
2. ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และ
กระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 

16 4 40.00 

3. ด้านการศึกษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และนนัทนาการ 

60 16 64.00 

4. ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

46 31 46.27 

5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

13 11 55.00 

6. ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การ
บริหารงาน 

39 3 37.50 

รวม 226 92 54.12 

ส่วนที ่3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   
 -  ยังไม่มีการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 


