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ค าน า 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้กําหนดให้มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ ทุกปี     

 

 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (รอบ ตุลาคม 2561) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                   องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 

  ตุลาคม 2561 
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ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทนํา 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้
วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  ในฐานะ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจําเป็นที่จะต้องมีการจัดทํา
แผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดําเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
การทํางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดําเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึง
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมาย
หรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนําข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน  
 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่

ดําเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน ให้ลุล่วง   ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม   การ
ประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างที่กําลังดําเนินการหรือภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จ
เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า
แผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร  นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 

๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้

หลายแนวทาง  ดังนี้  
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผล

ว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม ่ 

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกําหนดไว้หรือไม่  



5 

 

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทํางานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดก็
สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินและแก้ไขได้ตรง

กับปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนําผู้บริหารในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป  

 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่  ๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ข้อ ๒๙ (๑)   

 
ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๒)   

 

  ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  
ข้อ ๑๓ (๓)   
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 ขั้นตอนที่ ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑๔ (๕) 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  ได้กําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน   โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กําหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

 (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจําเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 
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(๔)  ความก้าวหน้า     
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม  โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช้กฎหมายควบคุม
อาคาร การวางผังเมือง) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชนการ
รณรงค์และปูองกันยาเสพติด  การกีฬาและการออกกําลังกาย  การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพที่
สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน   ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    (การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ปุา และ
ระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ํา  การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การ
บริหารจัดการขยะ   การกําจัดและบําบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ ธรรมาภิ
บาล  (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม  การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่ งใส  การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่าง
สม่ําเสมอและต่อเนื่อง 

 (๕)  ประสิทธิภาพ   
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดําเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบํารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖)  ประสิทธิผล     
        ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต     
        ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งส่งผล

ไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
       (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่ ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องกําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
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  คณะกรรมการต้องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้  ดังนี้ 
    (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

 

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือ
ตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนําข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการ

ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

    การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
 กําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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ส่วนท่ี  2 
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  วิสัยทศัน์  พันธกจิ  จุดมุ่งหมาย   
และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 

แผนยุทธศาสตร์   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง  แผนระดับชาติ (national plan)  และนโยบายของรัฐบาล 
 

๑.  นโยบายของรัฐบาล 
    นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งดําเนินการในปีแรก  ๑๓  เรื่อง คือ 

๑)  นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย  ด้วยการเสริมสร้างความ
เข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน  ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  พร้อมสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความ
จริงเพ่ือแนวทางปรองดองแห่งชาติ  ทํางานอย่างอิสระ  ได้รับความร่วมมือทุกฝุายอย่างเต็มที่  โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสียชีวิต  บาดเจ็บในช่วงการชุมนุมทาง
การเมืองระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒)  เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน 
๓)  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง  
๔)  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ  เนื่องจากภาวะเงินเฟูอและราคาน้ํามัน 

เช่น การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ํามันเป็นการชั่วคราว  การดูแลราคาสินค้าอุปโภค  บริโภคและราคา
พลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

๕)  เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน บนพ้ืนฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเร่ง
แก้ปัญหากระทบกระท่ังตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางการทูต 

๖)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว  โดยประกาศให้ปี  ๒๕๕๔ 
– ๒๕๕๕  เป็นปี  "มหัศจรรย์ไทยแลนด์" 

๗)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน  เช่น  การเพ่ิมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่ง
ละ  ๑  ล้านบาท  การจัดตั้งกองทุนสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ย  ๑๐๐  ล้านบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงิน  
๑,๐๐๐  ล้านบาท  ต่อสถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย   จัดให้มีบัตร
เครดิตพลังงานสําหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ํามันหรือก๊าซธรรมชาติที่ใช้จริงต่อเดือน  
ปรับเพ่ิมเบี้ยยังชีพสําหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของผู้สูงอายุ  โดยผู้สูงอายุที่มี
อายุ  ๖๐ - ๖๙  ปี  จะได้รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ - ๗๙  ปี  ได้รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ ๘๐ - ๘๙  ได้รับ  ๘๐๐  
บาท  และอายุ  ๙๐  ปี  ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขณะเดียวกัน จัดให้มีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่ต่ํา กว่า ๕  แสนบาท 
อย่างน้อย  ๓  ปี มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้ที่เป็นหนี้เกิน  ๕  แสนบาท แต่ไม่เกิน  ๑  ล้านบาท  รวมทั้งจัดทํา
แผนฟื้นฟูอาชีพและปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร 

๘)  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ
เป็นไปตามกลไกของตลาดโลกและสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร นําระบบจํานําสินค้าเกษตรมาใช้ในการ
สร้างความม่ันคงด้านรายได้  เพื่อจัดทําระบบบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร พร้อมผลักดันราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญให้
รายได้สูง  โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า 

๙)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน โดย
สนับสนุนให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่  เพ่ือยกระดับ  เพ่ือ
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ยกระดับมาตรฐานราคาสินค้าและบริหาร การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มี
ศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและในเมืองท่องเที่ยวหลักท่ีเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว การส่งออก 

๑๐)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ปรับปรุงโครงการ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค 
๑๑)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ตให้แก่นักเรียน  โดยเริ่มดําเนินการในโรงเรียนนําร่องระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในที่สาธารณะ
และสถานศึกษาที่เหมาะสม 

๑๒)  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่    เพ่ือวางกลไกการใช้
อํานาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ  นิติธรรม  องค์กรที่ใช้อํานาจรัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบที่ยึดโยงกับระบบและพร้อม
รับการตรวจสอบ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการออกเสียงประชาชน 

๑๓)  เร่งนําสันติสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง  บูรณาการการ
บริหารจัดการทั้งปวงตามแนวพระราชดําริพระราชทาน  เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา   ให้สอดคล้องกับความหลากหลาย
ของศาสนาและอัตลักษณ์ในแต่ละพ้ืนที่ในการบังคับใช้กฎหมาย  พร้อมอํานวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมท่ัวถึง 
 

๒.  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  
     ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

๓.  ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง   
     มีทั้งหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี้ 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ทํา  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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๑๐) รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารั สของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝุายต่ําหรือกิเลส  มีความละอาย  เกรงกลังต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๔.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก     
  นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    
  นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
 

5. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน) 
 5.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ชุมชนน่าอยู่  คู่เศรษฐกิจพอเพียง” 
 5.๒ ยุทธศาสตร์ 
 5.2.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แนวทางการพัฒนาด้าน ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน  ท่อ รางระบายน้ํา 
  1.2 แนวทางการพัฒนาด้าน ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  
  1.3 แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค / ระบบประปา  / แหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตร 
 5.2.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  2.1 แนวทางการพัฒนาด้าน การสร้างความชัดเจนและมีส่วนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยองค์กรชุมชน และภาครัฐอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  2.2. แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  2.3 แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  
 5.2.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
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  3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
  3.4 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสวัสดิการ 
 5.2.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบ 
  4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพโดยทั้งศูนย์
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยและองค์กรชุมชน 
  4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการนําหลักคําสอน กิจกรรมทางศาสนามาใช้พัฒนาคนในชุมชน และ
ทํานุบํารุงศาสนา 
  4.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สืบสาน สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสนับสนุนให้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 4.5 แนวทางการพัฒนาด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4.6 แนวทางการพัฒนาด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี 
 5.2.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  
  5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  
  5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 
  5.3 แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาข้อบัญญัติตําบล/สร้างมาตรการที่สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว
ปลอดภัยให้ยั่งยืน 
 5.2.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดหาตลาดรองรับราคาพืชผลทางการเกษตร 
  6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตําบลแม่วิน 
           6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบการเกษตรเพื่อความพอเพียงของชุมชน
และตําบล 
  6.4 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน 
     5.2.7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ  
 7.1. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  7.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข 
  7.3 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
  7.4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนให้มีความสัมพันธ์กัน 
  7.5 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาระบบศักยภาพในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ทั้งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะทํางานต่าง ๆที่ตั้งขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน 
  7.6 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ
หน่วยงานและบริการชุมชน  
  7.7 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของสตรี 
 5.๓  เปูาประสงค ์
  1. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคมีคุณภาพ เพียงพอกับความจําเป็นพ้ืนฐานของชุมชน 
 2. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นระบบ มุ่งสู่ความยั่งยืน 
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 3. พัฒนาเสริมสร้างสุขอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  4. พัฒนาและยกระดับการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
  5. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  6. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  7. การบริหารและการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยประสานความร่วมมือกัน ระหว่างประชาชน ภาครัฐ เอกชน เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 5.4  ตัวชี้วัด 
  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
หน่วยวัด : ร้อยละของระดับความสําเร็จของโครงการ / กิจกรรม 
  5.5  ค่าเปูาหมาย 
   1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนอย่างทั่วถึง มากกว่าร้อยละ 60 
   2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาการ
จัดการแบบยั่งยืน มากกว่าร้อยละ 60 
   3. ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลแม่วินได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มากว่าร้อยละ 50 
   4. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ และประชาชนในท้องถิ่น สามารถ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดํารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน ได้มากกว่าร้อยละ 60 
   5. ประชาชนตําบลแม่วินมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
ตําบลแม่วินเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
   6. ประชาชนตําบลแม่วินสามารถมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยการยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและการ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้มากกว่าร้อยละ 70 
 5.๖  กลยุทธ ์
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้าน ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน  ท่อ รางระบายน้ํา 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาด้านแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค  ระบบประปา แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความชัดเจนและมีส่วนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน 
และภาครัฐอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
  กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
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  กลยุทธ์ที่ 3 การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสวัสดิการ 
   
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีพโดยทั้งศูนย์การศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัยและองค์กรชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านการนําหลักคําสอน กิจกรรมทางศาสนามาใช้พัฒนาคนในชุมชน และ
ทํานุบํารุงศาสนา 
  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สืบสาน สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสนับสนุนให้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 5 การขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ 6 การขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  
  กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  
  กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาข้อบัญญัติตําบล/สร้างมาตรการที่สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวปลอดภัยให้
ยั่งยืน 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดหาตลาดรองรับราคาพืชผลทางการเกษตร 
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตําบลแม่วิน 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมระบบการเกษตรเพ่ือความพอเพียงของชุมชนและตําบล 
  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน 
      7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร  
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข 
  กลยุทธ์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 4 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนให้มีความสัมพันธ์กัน 
  กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบศักยภาพในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะทํางานต่าง ๆที่ตั้งขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน
และประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับหน่วยงานและ
บริการชุมชน  
  กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของสตรี 
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    ส่วนที ่3 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 
    การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (รอบเดือน ตุลาคม 2561) ดําเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดําเนินการ   

(๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1 (รอบเดือน เมษายน 2561) ขึ้น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 28  กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จํานวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จํานวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จํานวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จํานวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จํานวนสองคน 

(โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  และมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้) 
1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคม 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้รับการแต่งตั้ง
จากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ที่  102 / 2560 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  ประกอบด้วย 
  

 (1) นายทวี  มีทูดี  ตัวแทน ส.อบต.แม่วิน  หมู่ที่ 3  กรรมการ  
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 (2) นายสมบัติ  จันทรามูล ตัวแทน ส.อบต.แม่วิน  หมู่ที่ 11  กรรมการ 
 (3) นายสันติชัย  แซ่ย่าง  ตัวแทน ส.อบต.แม่วิน  หมู่ที่ 12  กรรมการ 
 (4) นางแสงหล้า  จันทรามูล ตัวแทนประชาคม  หมู่ที่ 11   กรรมการ 
 (5) นางอนงค์นาฏ  ชัยยาปัน  ตัวแทนประชาคม  หมู่ที่ 6  กรรมการ 
 (6) หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะปฺอก    กรรมการ 
 (7) ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านใหม่วังผาปูน   กรรมการ 
 (8) นายเจษฎาพันธ์  ธรรมสุ ผอ.กองช่าง     กรรมการ 
 (9) นางธัญลักษณ์  สุทธกูล หัวหน้าสํานักปลัด   กรรมการ 
 (10) พระครูสุชาติ  ธรรมาวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 (11) ผอ.โรงเรียนแม่วินสามัคคี ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และเดือน
ตุลาคมของทุกปี   

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 โดยมีพระครูสุชาติ  ธรรมาวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการฯ และนางธัญลักษณ์ สุทธกูล 
หัวหน้าสํานักปลัด เป็นเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
แม่วิน 
 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
1. ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
2. สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

การกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่ 
ประเด็นการประเมิน มี 

การดําเนินงาน 
ไม่มี 
การ

ดําเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 

การวางแผน 
    อบต.แม่วิน ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป  
    อบต.แม่วิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กําหนด
โครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 94 101,920,000.00 109 60,605,000.00 101 142,645,000.00 67 81,660,000.00 

การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 550,000.00 4 550,000.00 4 550,000.00 4 550,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

26 5,890,000.00 27 5,715,000.00 30 8,985,000.00 23 4,915,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

29 19,865,000.00 51 22,336,950.00 50 22,385,550.00 49 23,835,550.00 

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 8 200,000.00 8 180,000.00 8 300,000.00 8 300,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 275,000.00 8 275,000.00 8 275,000.00 8 275,000.00 

การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง 
และการบริหารจัดการ 

47 2,664,200.00 47 2,613,400.00 43 2,800,000.00 41 2,640,000.00 

รวม 216 131,364,200.00 254 92,275,350.00 244 177,940,550.00 200 114,175,550.00 
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การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.แม่วิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 135 โครงการ งบประมาณ 40,855,906 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 43 9,819,166.42 

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 320,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 21 14,127,700.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 22 14,424,750.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 8 297,800.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 135,000.00 

การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 33 1,731,490.00 

รวม 135 40,855,906.42 
 
จํานวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561  
 2.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จํานวน 43  โครงการ 
 2.2  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อม  จํานวน 3  โครงการ  
 2.3  ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน  จํานวน  21  โครงการ   
 2.4  ด้านการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม  จํานวน 22 โครงการ   
 2.5  ด้านการท่องเที่ยว จํานวน 8 โครงการ 
 2.6  ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 5  โครงการ   
 2.7  ด้านการเมอืง การปกครอง และการบริหารจัดการ  จํานวน 33 โครงการ 
 รวมโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2561  จํานวน 135 โครงการ   

  โครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561 - 2564  (เฉพาะปี 2561)  
  จํานวน 216  โครงการ 
  โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561  
  จํานวน  135 โครงการ 
 

คิดเป็นร้อยละ           135 x 100  = 62.50  
             216 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แม่วิน มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 

 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้อย่าวสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 

 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. 

3. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 

 280,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่า
งะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 

 200,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 

5. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ช่องล้อรถ หมู่ที่ 
4 

 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. ช่องล้อรถ 

6. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านแม่สะปฺอก
เหนือ หมู่ที่ 5 

 400,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. 

7. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านผาหม่น หมู่
ที่ 5 

 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. 

8. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นทางบ้านนาง
มยุร ีมีทูดี หมู่ที่ 5 

 200,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. 

9. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นทาง บ้านแม่
สะปฺอก เช่ือมกับ บ้าน
แม่มูต หมู่ที่ 6 

 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. 

10. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นทางบ้าน
นายสุริยัน หมู่ที่ 7 

 280,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. ยาว 100 
เมตร 

11. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
ระหว่างบ้านสบวิน - 
บ้านห้วยหยวก หมู่ที ่
7 

 400,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. 

12. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 
 

 200,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. ทั้ง 2 
หย่อมบา้น 

13. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คนเดิน หมู่ที่ 8 

 40,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนนคนเดิน 

14. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคารหอประชุม หมู่
ที่ 9 

 300,000.00 เพื่อให้หมู่บ้านมหีอประชุมที่
แข็งแรงและมั่นคง 

การปรับปรุงอาคารหอประชุม 

15. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 

 269,200.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. จํานวน 2 
จุด 

16. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ช่องล้อรถ
เส้นทางการเกษตร 
หมู่ที่ 11 

 280,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล.ช่วงล้อรถ 
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17. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ช่วงล้อเส้นทาง
สวนของนางศรีสุดา 
เทเลอร์ หมู่ที่ 12 

 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. ช่วงล้อรถ 

18. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านห้วย
เกี๋ยงถึงสามแยกบ้าน
ขุนวาง หมู่ที ่14 

 380,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. 

19. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 14 

 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. ทั้ง 3 
หย่อมบา้น 

20. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ํา หมู่ที ่14 

 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใชอ้ย่าง
เพียงพอ 

การก่อสร้างอา่งเก็บน้ํา 

21. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ํา หมู่ที ่14 

 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใชอ้ย่าง
เพียงพอ 

การก่อสร้างถังเก็บน้ํา จาํนวน 2 จุด 

22. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นทางข้างลําน้ํา
แม่วาง หมู่ที ่15 

 280,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. 

23. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 16 

 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. 

24. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ช่องล้อรถ หมู่ที่ 
16 

 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. ช่องล้อรถ 

25. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ําในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 17 
 

 168,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใชอ้ย่าง
เพียงพอ 

การก่อสร้างถังเก็บน้ํา คสล. 

26. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดบ่อน้ําเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่17 

 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใชอ้ย่าง
เพียงพอ 

การขุดบ่อน้าํเพื่อการเกษตร 

27. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 17 

 32,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการทํา
กิจกรรมที่มั่นคง และแข็งแรงถาวร 

การปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 

28. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านห้วยเย็น 
หมู่ที่ 18 

 150,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. 

29. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านแม่เตียน 
หมู่ที่ 18 

 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. 

30. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 18 

 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

การก่อสร้างหอกระจายขา่วพร้อม
อุปกรณ์ 

31. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.แยกบ้านขุนปวย
ถึงบ้านห้วยหอย หมู่ที ่
19 

 500,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. 

32. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากสามแยกหว้ย
ข้าวลีบถึงศูนย์ฯ หมู่ที่ 
19 

 270,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. 



21 

 

33. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการจัดซ้ือท่อน้ํา
พีวีซี เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา หมู่ที่ 
19 

 30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใชอ้ย่าง
เพียงพอ 

การจัดซ้ือท่อน้ําพีวีซี 

34. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 842,300.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การบํารุงรักษาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ในพื้นที่ตําบลแม่วิน 

35. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที ่
1 

 60,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภยั
ในทรัพย์สินในช่วงเวลากลางคืน 

การติดตั้งไฟฟูาาธารณะ 

36. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะหมู่ที ่7 

 106,053.17 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเวลา
กลางคืน 

การติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 

37. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที่ 12 

 147,413.25 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเวลา
กลางคืน 

การติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 

38. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 

 260,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างถนน คสล. ทั้ง 2 
หย่อมบา้น 

39. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าํ หมู่ที ่1 

 59,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การก่อสร้างรางระบายน้ํา 

40. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมฝา
รางระบายน้ํา หมู่บา้น 
หมู่ที่ 1 

 51,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

การซ่อมแซมฝารางระบายน้ํา 

41. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการจัดซ้ือท่อน้ํา
พีวีซี เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา หมู่ที่ 8 

 80,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใชอ้ย่าง
เพียงพอ 

ท่อขนาด 1,2,3 นิ้ว 

42. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจ่ายข่าวของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

หอกระจายขา่ว จํานวน 1 จุด 

43. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม หมู่ที ่17 

 354,200.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

ท่อลอดเหลี่ยม จาํนวน 2 จุด 

44. การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตําบลแม่
วิน 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การจัดกิจกรรมการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชตําบลแม่วิน 

45. การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน 

 200,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การจัดกิจกรรมการปอูงกันและ
แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 

46. การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักน้ํา รักปาุ 
รักษาแผ่นดิน 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การจัดกิจกรรมรักน้ํา รักปุา รักษา
แผ่นดิน 

47. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการบริหาร
จัดการขยะตําบลแม่
วิน 

 200,000.00 เพื่อให้ปัญหาขยะในพื้นที่ตาํบล
แม่วินลดลง 

การจัดกิจกรรมการจัดการขยะใน
พื้นที่ตําบลแม่วิน 

48. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

โครงการรณงค์ปูองกัน
และควบคุมโรค

 30,000.00 เพื่อให้ปัญหาโรคไข้เลือดออกใน
พื้นที่ตําบลแม่วินลดลง 

การจัดกิจกรรมการปอูงกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
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และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

ไข้เลือดออก 

49. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการรณรงค์
ปูองกันโรคเอดส์ในวัน
เอดส์โลก 

 10,000.00 เพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายของ
โรคเอดส์ในพื้นที่ตําบลแม่วิน 

การจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันโรค
เอดส์ 

50. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการสาธารณสุข
เคลื่อนที่ "สขภาพด ี
ชีวีมีสุข" 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมสาธารณสุขเคลื่อนที่ 

51. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

 30,000.00 เพื่อลดปัญหาการเกิดและการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนัขบา้ในพื้นที่
ตําบลแม่วิน 

การจัดกิจกรรมการปอูงกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

52. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนา
คุณภาพน้ําบริโภค
ระดับพื้นฐาน 

 30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคและบริโภคที่สะอาด และมี
คุณภาพ 

การจัดกิจกรรมการตรวจน้ําบริโภค
ระดับพื้นฐาน 

53. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดบริเวณ
ถนนและสถานที่
สําคัญในเขตตําบลแม่
วิน 

 30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มใน
กิจกรรมทําความสะอาดเพิ่มมาก
ขึ้น 

การจัดกิจกรรมการทําความสะอาด 

54. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการอนรมให้
ความรู้แก่ประชาชน 
และผู้ประกอบการ
กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบักิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู ้

55. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดจ้าง
นักเรียน นักศึกษา
ทํางานในช่วงปิดภาค
เรียน 

 50,000.00 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่
นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน ์

การจัดจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 

56. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพแกน
นําเยาวชน 

 15,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู ้

57. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ 

 15,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีศักยภาพใน
การช่วยเหลือตนเองเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้
ความรู้ 

58. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอาย ุ

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพ
ในการพึ่งพาตนเองเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมการส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอาย ุ

59. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 
13 

 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการ
ออกกาํลังกาย 

การก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ 

60. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน 

 15,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น 

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
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และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

61. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนตําบลแมว่ิน 

 150,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น 

การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
ตําบลแม่วิน 

62. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์กีฬา 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาไว้ใช้ในกิจกรรมของหมู่บา้น 

การจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 

63. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

 9,667,200.00 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตําบล
แม่วินมีสวัสดิการที่ดีขึ้น 

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอาย ุ

64. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทพุพลภาพ 

 3,156,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพมีสวัสดิการที่ดีขึ้น 

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับคนพกิาร 

65. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุนเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์

 169,500.00 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปุวยเอดส์มี
สวัสดิการที่ดีขึ้น 

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ปวุยเอดส ์

66. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดงาน
แข่งขันกีฬาเด็กเล็ก 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

การจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก 

67. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 
 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

68. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่า
พาหนะสาํหรับ
นักเรียน สังกัด ศพด.
ตําบลแม่วิน 

 120,000.00 เพื่อลดภาระค่าใช้จา่ยของ
ผู้ปกครองนักเรียน 

การสนับสนุนค่าพาหนะนักเรียน 

69. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการเปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต.แม่วิน 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมการเปิดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

70. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
รายหัวให้แก ่ศพด. 

 788,800.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

การสนับสนุนค้าจัดการเรียนการ
สอนรายหวั 

71. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 69,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้
ความรู้ 

72. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่า
พาหนะนกัเรียนไป
สถานพยาบาล 

 4,640.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี
สุขภาพที่ดยีิ่งขึ้น 

การสนับสนุนค่าพาหนะ 
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73. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการซัมเมอร์
หรรษา 

 15,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
สามารถใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน ์

การจัดกิจกรรมซัมเมอร์หรรษา 

74. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษา
เด็กเล็ก 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
สามารถใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน ์

การจัดกิจกรรมการทัศนศึกษาเด็ก
เล็ก 

75. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการประกวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น 

 10,000.00 เพื่อพัฒนาการผลิตส่ือการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง 

การจัดกิจกรรมการประกวดศุนย์
พัฒนเด็กเล็กดีเด่น 

76. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการฝึกปฏิบัติการ
จัดทําแผนการศึกษา 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้เรื่องการ
จัดทําแผนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัตกิาร
จัดทําแผนการศึกษา 

77. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน 
ศพด. สังกัด อบต.แม่
วิน 

 2,273,600.00 เพื่อให้เด็กเล็กได้รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น 

การสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 
ศพด. 

78. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริมนมให้แก่
โรงเรียนในสังกัด 
สพท.เชียงใหม่เขต 4 
 
 

 3,490,240.00 เพื่อให้เด็กเล็กได้รับสารอาหารที่มี
ประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น 

การสนับสนุนอาหารเสริมนมให้กับ 
โรงเรียนในสังกัด สพท.เชียงใหม่ 
เขต 4 

79. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริมนมให้แก ่
ศพด. ตําบลแม่วิน 

 969,120.00 เพื่อให้เด็กเล็กได้รับสารอาหารที่มี
ประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น 

การสนับสนุนอาหารเสริมนมให้กับ 
ศพด. ตําบลแม่วิน 

80. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริมนมให้แก่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟาู
หลวง สังกัด ศูนย์
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย อําเภอแม่
วาง 

 246,400.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหาร
ที่มีประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น 

การสนับสนุนอาหารเสริมนมให้กับ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยแม่ฟาู
หลวง 

81. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีถวายเทียน
เข้าพรรษา 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรมให้คง
อยู่ตลอดไป 

การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

82. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีปีใหม่เมือง 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรมให้คง
อยู่ตลอดไป 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีปี
ใหม่เมือง 

83. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานและ
ฟื้นฟูประเพณียี่เป็ง 
(ลอยกระทง) ตําบล
แม่วิน 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรมให้คง
อยู่ตลอดไป 

การจัดกิจกรรมสืบสานและฟื้นฟู
ประเพณียี่เป็ง 

84. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมตําบลแมว่ิน 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรมให้คง
อยู่ตลอดไป 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมตําบลแม่วิน 

85. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียน สังกัด สพท.
เชียงใหม่ เขต 4 

 4,856,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรงและ
สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 

การสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ 
สพท.เชียงใหม่ เขต 4 
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86. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนชาวไทย
ภูเขาแม่ฟาูหลวงสังกัด
ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

 616,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ 

การสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
แม่ฟูาหลวง 

87. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 5,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของรัฐเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

88. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ห้วยอีค่าง หมู่ที่ 1 

 40,950.00 เพื่อให้เด็กเล็กมีสถานที่ในการเรียน
การสอนที่มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

89. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้าง
อาคาร ศพด.บ้านโปุง
น้อยใหม ่

 700,000.00 เพื่อให้เด็กเล็กมีสถานที่ในการเรียน
การสอนที่มั่นคงถาวร 

ขนาด 6*15 เมตร 

90. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์
ท่องเท่ียวในช่วง
วันหยุดเทศกาล 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
พร้อมในการเตรียมตัวรับ
สถานการณ์การท่องเท่ียว 

การจัดกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อม 

91. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่ตําบลแม่
วิน 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของตําบล
แม่วิน 

การจัดกิจกรรมการปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

92. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียว 

 35,000.00 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับ
บุคลากรด้านการทอ่งเที่ยว 

การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้
ความรู้ 

93. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นอยา่ง
ยั่งยืน 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน 

การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน 

94. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบลแมว่ิน 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ที่
เพิ่มขึ้น 

การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

95. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม
มาตรฐาน Home 
stay 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐาน 
Home stay 

96. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานไม้
ดอกไม้ประดับ 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของรัฐเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมการจัดไม้ดอกไม้
ประดับ 

97. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดทําปูาย
บอกทางไปแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 42,800.00 เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

การจัดทําปาูย จํานวน 5 ปูาย 

98. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมการ
ผลิตกาแฟบนที่สูง 

 15,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการผลิต
กาแฟ 

99. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมการ
ผลิตพืช - ผักอินทรีย์
ของกลุ่มเกษตรกร
ตําบลแม่วิน 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการผลิต
พืช - ผักอินทรียข์องกลุ่มเกษตรกร
ตําบลแม่วิน 
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100. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

การจัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง 

101. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการปลกูข้าว
สายพันธุ์พื้นเมือง
ตําบลแม่วิน 

 40,000.00 เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้กับประชาชน 

การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกขา้วสาย
พันธุ์พื้นเมืองตําบลแมว่ิน 

102. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปพืชผลทาง
การเกษตร 

 30,000.00 เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับ
ประชาชน 

การจัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร 

103. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลแม่
วิน 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่ว
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นตําบล
แม่วิน 

104. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมาร ี

 5,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน และมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี

105. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการวันปิย
มหาราช 

 5,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่านและมีส่วนรว่มใน
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมวันปยิมหาราช 

106. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน และมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

107. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน และมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมวันแมแ่ห่งชาต ิ

108. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลที่ 9 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน และมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
 

การจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลที่ 9 

109. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดงานพิธี
ถวายดอกไม้จันทร์
ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ "ในหลวง
รัชกาลที่ 9" 

 30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ท่าน และมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพิ่ม
มากขึ้น 

การจัดงานพธิีถวายดอกไม้จันทร์
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ  

110. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

 450,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 

111. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการสํารวจและ
เก็บข้อมูลพื้นฐาน เพือ่
การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 35,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การสํารวจและเก็บขอ้มูลพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

112. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้
ให้กับคณะศึกษาดูงานเพื่อนาํมา
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

การจัดกิจกรรการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
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พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจาํ 
พนักงานจ้าง ผู้นาํ
ชุมชน และตัวแทน
กลุ่มต่างๆของตําบล
แม่วิน 

113. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

ค่าจ้างที่ปรึกษา
ประเมิน วิจยั ประเมิน
ผลฯ 

 35,000.00 เพื่อประเมินการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การจัดจ้างที่ปรึกษา ประเมินผล 
และการวิจัย 

114. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษ ี

 80,000.00 เพื่อส่งเสริมให้การจัดเก็บภาษขีอง
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การจัดทําแผนทีภ่าษ ี

115. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการบริการรับ
ชําระภาษีเคลื่อนที่ 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้การจัดเก็บภาษขีอง 
อบต.แม่วินมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

การออกหน่วยบริการรับชําระภาษี
เคลื่อนที่ 

116. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการซักซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ในเรื่องภัยต่างๆเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมการซักซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

117. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตําบล
แม่วิน 

 20,000.00 เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในพื้นที่ตําบลแม่วิน 

การจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบล
แม่วิน 

118. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการรณรงค์
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงวันหยุดเทศกาล 

 50,000.00 เพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 

การจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

119. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภยั
ฝุายพลเรือน 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ในเรื่องสาธารณภัยเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู ้

120. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการบริหาร
จัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ตําบลแม่วิน 

 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉกุเฉิน 

121. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะพับ
หน้าแสตนเลส หมู่ที่ 
10 

 30,800.00 เพื่อให้ประชาชนมีโตะ๊พับหนา้แส
ตนเลสไว้ใช้ในกิจกรรมของหมู่บ้าน 

การจัดซ้ือโต๊ะพบัหน้าแสตนเลส 

122. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมของ
หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ระดับ
ตําบล ระดับอาํเภอ 
และระดับจังหวัด 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมภาครัฐเพิ่มมาก
ขึ้น 

การสนับสนุนกิจกรรมของรัฐ 

123. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการสับสนุน
กิจกรรมของอําเภอ
หรือของจังหวัด
เชียงใหม่ 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มี
ส่วนร่วมกิจกรรมภาครัฐเพิ่มมาก
ขึ้น 

การนําประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 

124. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน 

 30,000.00 เพื่อออกใหบ้ริการและรับทราบ
ปัญหาความต้องการต่างๆของ
ประชาชนตําบลแมว่ิน 

การออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่ 
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125. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดงานวัน
สตรีสากลตําบลแม่วิน 

 80,000.00 เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

การจัดงานวันสตรีสากล 

126. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบลแม่วิน 

 190,000.00 เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรีตําบลแม่วิน 

127. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาํบลแม่วิน 
 

 211,500.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น 

การสมทบกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพระดับตาํบล 

128. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการฝึกอบรม อป
พร. (หลักสูตร
ทบทวน) 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ในเรื่องการจัดการภยัพิบัติเพิ่มมาก
ขึ้น 

การจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู ้

129. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการบริหาร
จัดการศูนย์รวมขอ้มูล
ข่าวสารและจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอแมว่าง จังหวัด
เชียงใหม่ 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารและการจัดซื้อจัดจ้างของ 
อปท.ในพื้นที่อําเภอแม่วางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่ม
มากขึ้น 

การอุดหนุนงบประมาณให้กับ 
อปท. 

130. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย 

131. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการส่งเสริมและ
เทิดทูนในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

 35,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมภาครัฐเพิ่มมาก
ขึ้น 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมและเมิดทูน
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

132. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

เครื่องพิมพ์เอกสาร 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก 

 15,400.00 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

เครื่องพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง 

133. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

เครื่องสํารองไฟฟูา  5,800.00 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

เครื่องสํารองไฟฟูา จํานวน 1 
เครื่อง 

134. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊คบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

 21,000.00 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสาํหรับ
บริการประชาชน 

การจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง 

135. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

เก้าอี้สํานักงาน  1,990.00 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

การจัดซ้ือเก้าอี้สาํนักงาน จํานวน 1 
ตัว 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.แม่วิน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนาม
ในสัญญา รวม 74 โครงการ จํานวนเงิน 26,474,514 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 74 โครงการ จํานวนเงิน 
25,703,561 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 4,246,080.00 21 4,246,080.00 

การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 136,000.00 2 136,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

15 13,508,576.40 15 13,463,176.40 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

16 7,759,717.80 16 7,034,164.80 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 4 91,295.00 4 91,295.00 

การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง 
และการบริหารจัดการ 

16 732,845.00 16 732,845.00 

รวม 74 26,474,514.20 74 25,703,561.20 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.แม่วิน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 

 300,000.00 109,500.00 16/2561 04/04/2561 45 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 

 300,000.00 299,000.00 11/2561 30/03/2561 60 

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 

 280,000.00 277,000.00 19/2561 อดิศักดิ์แม่วิน
ก่อสร้าง 

10/08/2561 60 

4. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 

 200,000.00 199,000.00 13/2561 30/03/2561 60 

5. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ช่องล้อรถ 
หมู่ที่ 4 

 100,000.00 99,500.00 12/2561 30/03/2561 45 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านผา

 300,000.00 199,000.00 35/2561 03/09/2561 60 
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หม่น หมู่ที่ 5 

  99,500.00 36/2561 03/09/2561 60 

7. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นทาง
บ้านนายสุริยัน 
หมู่ที่ 7 

 280,000.00 79,000.00 28/2561 ส.สัมพันธ์ซีเมน
บล๊อค 

17/08/2561 60 

  150,500.00 
27/2561 ส.สัมพันธ์ซีเมน
บล๊อค 

17/08/2561 60 

8. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คนเดิน หมู่ที่ 
8 

 40,000.00 40,000.00 34/2561 หจก.ปกาเกอะญ
อก่อสร้าง 

03/09/2561 60 

9. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 

 269,200.00 269,000.00 17/2561 09/04/2561 45 

10. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ช่องล้อ
รถเส้นทาง
การเกษตร หมู่
ที่ 11 

 280,000.00 279,000.00 32/2561 ร้านเมนิษา 
พาณิชย ์

27/08/2561 60 

11. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ช่วงล้อ
เส้นทางสวน
ของนางศรีสุดา 
เทเลอร์ หมู่ที่ 
12 

 300,000.00 143,500.00 14/2561 31/03/2561 45 

  6,000.00 162/2561 31/03/2561 30 

12. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นทาง
ข้างลําน้ําแม่
วาง หมู่ที ่15 

 280,000.00 279,000.00 31/2561 24/08/2561 60 

13. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถังเก็บ
น้ําในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 17 

 168,000.00 72,300.00 22/2561 นายธันวา จําปา 10/08/2561 60 

  50,000.00 20/2561 นายธันวา จําปา 10/08/2561 60 

  45,000.00 10/2561 นายธันวา จําปา 10/08/2561 60 

14. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดบ่อ
น้ําเพื่อ
การเกษตร หมู่
ที่ 17 

 100,000.00 99,500.00 26/2561 นายธันวา จําปา 17/08/2561 60 

15. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ 

 32,000.00 32,000.00 24/2561 นายธันวา จําปา 10/08/2561 60 
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หมู่ที่ 17 

16. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านห้วย
เย็น หมู่ที่ 18 

 150,000.00 149,500.00 นายชัยยา แสงกระจ่างกล้า 
(33/2561) 

30/08/2561 60 

17. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านแม่
เตียน หมู่ที่ 
18 

 100,000.00 100,000.00 จ4/2561 07/12/2560 45 

18. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างหอ
กระจายข่าว
พร้อมอุปกรณ์ 
หมู่ที่ 18 

 50,000.00 50,000.00 เสถียร LA ก่อสร้าง 
(29/2561) 

23/08/2561 60 

19. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.จากสาม
แยกหว้ยข้าว
ลีบถึงศูนย์ฯ 
หมู่ที่ 19 

 270,000.00 269,000.00 25/2561 ส.สัมพันธ์ซีเมน
บล๊อค 

17/08/2561 60 

20. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
บํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

 842,300.00 8,000.00 016/2561 19/10/2560 30 

  9,600.00 020/2561 19/10/2560 30 

  4,000.00 021/2561 18/10/2560 30 

  8,000.00 022/2561 19/10/2560 30 

  5,300.00 418/2561 15/12/2560 15 

  14,280.00 4/2561 11/01/2561 1 

  35,000.00 078/2561 27/12/2560 30 

  17,600.00 077/2561 27/12/2560 30 

  12,000.00 067/2561 19/12/2560 15 

  7,100.00 417/2561 15/12/2560 15 

  40,000.00 416/2561 15/12/2560 15 

  12,000.00 412/2561 15/12/2560 15 

  5,600.00 413/2561 15/12/2560 15 

  13,700.00 11/2562 01/11/2561 15 

  12,100.00 10/2562  01/11/2561 15 

  7,500.00 12/2562 23/11/2561 30 

  80,400.00 15/2562 23/11/2561 30 

  20,200.00 19/2562 23/11/2561 30 



32 

 

  17,200.00 10/2562 01/11/2561 30 

  20,300.00 9/2562 01/11/2561 30 

  72,700.00 7/2562 01/11/2561 30 

  7,500.00 8/2562 01/11/2561 30 

  13,700.00 4/2562 01/11/2561 30 

  17,600.00 6/2562 01/11/2561 30 

  7,500.00 5/2562 01/11/2561 30 

  23,700.00 17/2562 23/11/2561 30 

  42,200.00 26/2562 23/11/2561 30 

  33,000.00 11/2562 23/11/2561 30 

  47,700.00 14/2562 23/11/2561 30 

  23,800.00 13/2562 23/11/2561 30 

  7,800.00 18/2562 23/11/2561 30 

  15,500.00 33/2562 02/11/2561 15 

  13,500.00 - 26/10/2561 30 

  18,700.00 3/2562 26/10/2561 30 

  26,000.00 2/2562 26/10/2561 30 

21. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 

 260,000.00 129,500.00 15/2561 04/04/2561 45 

22. การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาไฟ
ปุาและหมอก
ควัน 

 200,000.00 7,000.00 127/2561 20/03/2561 2 

  7,000.00 129/2561 20/03/2561 2 

  7,000.00 128/2561 20/03/2561 2 

  7,000.00 144/2561 27/03/2561 2 

  7,000.00 145/2561 27/03/2561 2 

  7,000.00 133/2561 21/03/2561 2 

  7,000.00 142/2561 26/03/2561 2 

  7,000.00 138/2561 23/03/2561 4 

  7,000.00 136/2561 22/03/2561 2 

  7,000.00 132/2561 21/03/2561 2 

  7,000.00 135/2561 22/03/2561 2 

  7,000.00 134/2561 21/03/2561 2 
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  7,000.00 137/2561 23/03/2561 4 

  7,000.00 141/2561 26/03/2561 2 

  7,000.00 164/2561 30/03/2561 2 

  7,000.00 164/2561 30/03/2561 4 

  7,000.00 149/2561 28/03/2561 2 

  7,000.00 161/2561 30/03/2561 4 

  7,000.00 148/2561 28/03/2561 2 

23. การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรักน้ํา 
รักปุา รักษา
แผ่นดิน 

 20,000.00 3,000.00 - 18/06/2561 1 

24. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการ
บริหารจัดการ
ขยะตําบลแม่
วิน 

 200,000.00 9,600.00 5/2561 02/10/2560 365 

  9,600.00 6/2561 02/10/2560 365 

  9,600.00 7/2561 02/10/2560 365 

  9,600.00 8/2561 02/10/2560 365 

  9,600.00 9/2561 02/10/2560 365 

  9,600.00 10/2561 02/10/2560 365 

  9,600.00 11/2561 02/10/2560 365 

  9,600.00 12/2561 02/10/2560 365 

  9,600.00 13/2561 02/10/2560 365 

  9,600.00 14/2561 02/10/2560 365 

  9,600.00 15/2561 02/10/2560 365 

  3,000.00 16/2561 02/10/2560 17 

  1,044.00 33/2561 03/11/2560 1 

  1,000.00 34/2561 03/11/2560 1 

  3,000.00 113/2561 05/01/2561 5 

  2,000.00 421/2561 18/12/2560 4 

  2,232.00 057/2561 05/01/2561 31 

  2,000.00 053/2561 07/02/2561 28 

  2,136.00 054/2561 06/02/2561 22 

  2,100.00 399/61 12/03/2561 19 

  1,000.00 402/61 09/04/2561 1 

  1,000.00 407/61 19/03/2561 1 
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  1,044.00 - 30/04/2561 5 

  1,488.00 - 01/05/2561 30 

  1,000.00 - 14/06/2561 1 

  1,000.00 - 05/06/2561 1 

  1,000.00 - 20/06/2561 1 

  1,764.00 - 30/06/2561 1 

25. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการรณงค์
ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 30,000.00 26,175.00 434/2561 14/08/2561 7 

  741.20 - 04/07/2561 1 

  749.20 - 03/09/2561 1 

26. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการ
รณรงค์ปูองกัน
โรคเอดส์ในวัน
เอดส์โลก 

 10,000.00 450.00 036/2561 30/11/2560 7 

  1,350.00 370/2561 30/11/2560 7 

27. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการ
สาธารณสุข
เคลื่อนที่ "สข
ภาพดี ชวีีมีสุข" 

 10,000.00 270.00 366/2561 29/11/2560 7 

  9,000.00 361/2561 28/11/2560 15 

28. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการ
ปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 30,000.00 30,000.00 288/2561 11/05/2561 5 

29. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการ
รณรงค์รักษา
ความสะอาด
บริเวณถนน
และสถานที่
สําคัญในเขต
ตําบลแม่วิน 

 30,000.00 17,500.00 025/2561 22/01/2561 1 

  5,540.00 026/2561 19/01/2561 5 

  1,740.00 จ026/2561 19/01/2561 2 

  4,150.00 ซ015/2561 19/01/2561 5 

30. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการจัด
จ้างนักเรียน 
นักศึกษา
ทํางานในช่วง
ปิดภาคเรียน 

 50,000.00 47,200.00 - 02/04/2561 18 

31. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพ

โครงการ
ก่อสร้างสนาม
กีฬา

 300,000.00 299,000.00 37/2561 หจก.ปกาเกอะญ
อก่อสร้าง 

03/09/2561 60 
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ชีวิตของประชาชน อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 13 

32. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการ
แข่งขันกีฬา
ประชาชน
ตําบลแม่วิน 

 150,000.00 6,490.00 118/61 29/01/2561 7 

  3,455.00 122/61 29/01/2561 7 

  1,500.00 121/2561 29/01/2561 7 

  250.00 120/2561 29/01/2561 7 

  6,125.00 025/2561 26/01/2561 40 

  3,500.00 081/2561 26/02/2561 6 

  28,350.00 082/2561 26/02/2561 6 

  3,558.00 124/2561 02/02/2561 30 

33. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์กีฬา 

 100,000.00 99,975.00 011/2561 17/01/2561 2 

34. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

 9,667,200.00 786,800.00 - 10/10/2560 1 

  9,500.00 - 10/10/2560 1 

  782,600.00 - 01/11/2560 1 

  10,700.00 - 01/11/2560 1 

  13,500.00 - 01/12/2560 1 

  776,500.00 - 01/12/2560 1 

  16,200.00 - 04/01/2561 1 

  771,400.00 - 04/01/2561 1 

  16,200.00 - 02/02/2561 1 

  768,800.00 - 02/02/2561 1 

  16,200.00 - 02/03/2561 1 

  761,000.00 - 02/03/2561 1 

  16,200.00 - 04/04/2561 1 

  757,400.00 - 04/04/2561 1 

  756,800.00 - 07/05/2561 1 

  16,200.00 - 07/05/2561 1 

  752,500.00 - 05/06/2561 1 

  16,200.00 - 05/06/2561 1 
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  750,300.00 - 03/07/2561 1 

  16,200.00 - 03/07/2561 1 

  746,300.00 - 02/08/2561 1 

  16,200.00 - 02/08/2561 1 

  742,700.00 - 04/09/2561 1 

  16,200.00 - 04/09/2561 1 

35. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการ
สนับสนุนการ
เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือ
ทุพพลภาพ 

 3,156,000.00 4,800.00 - 10/10/2560 1 

  252,800.00 - 10/10/2560 1 

  4,800.00 - 01/11/2560 1 

  253,600.00 - 01/11/2560 1 

  5,600.00 - 01/12/2560 1 

  257,600.00 - 01/12/2560 1 

  5,600.00 - 04/01/2561 1 

  257,600.00 - 04/01/2561 1 

  6,400.00 - 02/02/2561 1 

  256,000.00 - 02/02/2561 1 

  6,400.00 - 05/03/2561 1 

  256,000.00 - 05/03/2561 1 

  7,200.00 - 04/04/2561 1 

  256,000.00 - 04/04/2561 1 

  256,800.00 - 07/05/2561 1 

  7,200.00 - 07/05/2561 1 

  256,000.00 - 05/06/2561 1 

  8,000.00 - 05/06/2561 1 

  256,000.00 - 03/07/2561 1 

  8,000.00 - 03/07/2561 1 

  256,800.00 - 02/08/2561 1 

  8,800.00 - 02/08/2561 1 

  259,200.00 - 04/09/2561 1 

  8,800.00 - 04/09/2561 1 
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36. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการ
สนับสนุนเงิน
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

 169,500.00 14,000.00 - 09/10/2560 1 

  14,000.00 - 01/11/2560 1 

  14,000.00 - 01/12/2560 1 

  14,000.00 - 03/01/2561 1 

  14,000.00 - 02/02/2561 1 

  14,000.00 - 05/03/2561 1 

  14,000.00 - 04/04/2561 1 

  14,000.00 - 07/05/2561 1 

  14,000.00 - 05/06/2561 1 

  14,500.00 - 03/07/2561 1 

  14,500.00 - 02/08/2561 1 

  14,500.00 - 04/09/2561 1 

37. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการจัด
งานแข่งขัน
กีฬาเด็กเล็ก 

 20,000.00 2,120.00 143/61 20/02/2561 3 

  2,000.00 077/2561 20/02/2561 7 

  7,500.00 - 20/02/2561 3 

  8,380.00 - 22/02/2561 15 

38. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการจัด
งานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 100,000.00 5,000.00 - 04/01/2561 9 

  2,500.00 002/2561 12/01/2561 1 

  7,500.00 004/2561 11/01/2561 1 

  1,080.00 01/2561 11/01/2561 2 

  29,590.00 11/2561 11/01/2561 1 

  2,330.00 015/2561 11/01/2561 1 

  39,000.00 010/2561 11/01/2561 1 

  3,000.00 007/2561 11/01/2561 1 

  10,000.00 442/2561 11/01/2561 3 

39. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนุนค่า
พาหนะสาํหรับ
นักเรียน สังกัด 
ศพด.ตําบลแม่

 120,000.00 10,450.00 1/2561 02/10/2560 30 
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วิน 

40. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนุนค่า
จัดการเรียน
การสอนราย
หัวให้แก่ ศพด. 

 788,800.00 788,800.00 - 16/10/2560 90 

41. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

 69,000.00 12,000.00 - 07/03/2561 4 

42. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการ
ซัมเมอร์หรรษา 

 15,000.00 540.00 203/2561 19/04/2561 4 

  3,600.00 225/2561 25/04/2561 2 

  1,580.00 238/2561 20/04/2561 4 

  1,800.00 208/2561 21/04/2561 6 

  2,700.00 209/2561 20/04/2561 6 

  4,780.00 - 21/04/2561 6 

43. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการทัศน
ศึกษาเด็กเล็ก 

 30,000.00 3,550.00 146/2561 28/03/2561 2 

  20,865.00 147/2561 28/03/2561 2 

  5,270.00 - 11/04/2561 1 

44. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการฝึก
ปฏิบัติการ
จัดทําแผนการ
ศึกษา 

 10,000.00 8,750.00 429/2561 21/12/2560 5 

  495.00 434/2561 21/12/2560 1 

45. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด. 
สังกัด อบต.แม่
วิน 

 2,273,600.00 603,200.00 - 09/10/2560 65 

  4,600.00 - 11/10/2560 46 

  604,500.00 - 18/12/2560 65 

  596,700.00 - 21/03/2561 65 

46. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนุน
อาหารเสริมนม
ให้แก่โรงเรียน
ในสังกัด สพท.
เชียงใหม่เขต 
4 

 3,490,240.00 508,000.00 - 20/11/2560 100 
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  8,914.80 15/2561 02/10/2560 1 

  50,673.60 23/2561 02/10/2560 1 

  34,251.60 22/2561 02/10/2560 1 

  38,005.20 21/2561 02/10/2560 1 

  18,533.40 19/2561 02/10/2560 1 

  35,424.60 16/2561 02/10/2560 1 

  22,287.00 17/2561 02/10/2560 1 

  20,175.60 18/2561 02/10/2560 1 

  51,846.60 20/2561 02/10/2560 1 

  142,128.00 29/2561 01/11/2560 151 

  767,142.00 28/2561 01/11/2560 151 

47. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนุน
อาหารเสริมนม
ให้แก่ ศพด. 
ตําบลแม่วิน 

 969,120.00 5,865.00 11/2561 02/10/2560 1 

  3,519.00 10/2561 03/10/2560 1 

  4,222.80 9/2561 03/10/2560 1 

  4,926.60 8/2561 02/10/2560 1 

  24,163.80 7/2561 02/10/2560 1 

  12,668.40 6/2561 02/10/2560 1 

  4,926.60 5/2561 02/10/2560 1 

  7,272.60 4/2561 02/10/2560 1 

  10,322.40 3/2561 02/10/2560 1 

  4,692.00 2/2561 02/10/2560 1 

  9,618.60 13/2561 02/10/2560 1 

  2,111.40 14/2561 02/10/2560 1 

  5,395.80 12/2561 02/10/2560 1 

  4,457.40 1/2561 02/10/2560 1 

  363,802.04 30/2561 01/11/2560 151 

48. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนุน
อาหารเสริมนม
ให้แก่ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน
ชาวไทยภูเขา
แม่ฟูาหลวง 
สังกัด ศูนย์
การศึกษานอก

 246,400.00 938.40 27/2561 02/10/2560 1 
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ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
อําเภอแมว่าง 

  2,111.40 26/2561 02/10/2560 1 

  6,803.40 25/2561 02/10/2560 1 

  15,014.40 24/2561 02/10/2560 1 

  89,523.36 31/2561 01/11/2560 151 

49. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณีปีใหม่
เมือง 

 50,000.00 15,000.00 ซ219/2561 06/04/2561 5 

  500.00 จ176/2561 06/04/2561 7 

  1,500.00 จ177/2561 06/04/2561 6 

  33,000.00 จ182/2561 10/04/2561 4 

50. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสืบ
สานและฟื้นฟู
ประเพณียี่เป็ง 
(ลอยกระทง) 
ตําบลแม่วิน 

 50,000.00 12,900.00 - 01/11/2560 1 

  270.00 จ032/2561 01/11/2560 2 

  12,030.00 ซ033/2561 01/11/2560 2 

  10,000.00 จ031/2561 01/11/2560 2 

  4,800.00 - 02/11/2560 2 

51. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ตําบลแม่วิน 

 50,000.00 5,000.00 จ-/2561 31/10/2560 2 

  15,000.00 จ-/2561 31/10/2560 2 

52. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียน สังกัด 
สพท.เชียงใหม่ 
เขต 4 

 4,856,000.00 176,000.00 - 14/11/2560 100 

  472,000.00 - 03/11/2560 100 

  170,000.00 - 09/11/2560 100 

  152,000.00 - 09/11/2560 100 

  324,000.00 - 13/11/2560 100 

  292,000.00 - 07/11/2560 100 

  300,000.00 - 10/11/2560 100 
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  508,000.00 - 20/11/2560 100 

53. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการ
อาหารกลางวัน
ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนชาวไทย
ภูเขาแม่ฟาู
หลวงสงักัด
ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 616,000.00 296,800.00 - 23/11/2560 90 

54. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการ
ส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 5,000.00 5,000.00 สํานักพัฒนาชุมชนฯ 28/12/2560 12 

55. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
เตรียมความ
พร้อมรับ
สถานการณ์
ท่องเที่ยว
ในช่วงวันหยุด
เทศกาล 

 30,000.00 270.00 จ069/2561 16/02/2561 3 

  5,400.00 จ070/2561 16/02/2561 4 

  10,100.00 157/2561 29/03/2561 7 

56. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

 35,000.00 10,800.00 380/2561 08/12/2560 5 

  2,000.00 048/2561 08/12/2560 1 

  270.00 381/2561 08/12/2560 1 

57. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ตําบลแม่วิน 

 50,000.00 2,345.00 293/2561 15/05/2561 3 

  4,810.00 258/2561 15/05/2561 3 

  7,300.00 300/2561 16/05/2561 3 

  8,000.00 263/2561 16/05/2561 3 

  10,000.00 262/2561 16/05/2561 3 

58. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัด
งานไม้ดอกไม้
ประดับ 

 30,000.00 30,000.00 - 27/12/2560 2 

59. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
ตําบลแม่วิน 

 30,000.00 10,000.00 352/2561 27/11/2560 7 
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60. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการวันปิย
มหาราช 

 5,000.00 1,018.00 026/2561 20/10/2560 1 

  1,000.00 027/2561 20/10/2560 5 

  1,830.00 017/2561 20/10/2560 1 

61. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการเฉลิม
พระ
ชนมพรรษา 
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั มหา
วชิราลงกรณ 
บดินทรเทพ
ยวรางกูร 

 20,000.00 2,592.00 509/61 10/07/2561 5 

  1,300.00 512/61 10/07/2561 5 

  3,815.00 524/61 10/07/2561 7 

62. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

 20,000.00 3,950.00 536/61 06/08/2561 3 

  1,100.00 547/61 06/08/2561 3 

  2,592.00 535/61 06/08/2561 3 

  8,000.00 358/2561 09/08/2561 3 

63. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัด
งานพิธีถวาย
ดอกไม้จันทร์
ถวายพระเพลิง
พระบรมศพ 
"ในหลวง
รัชกาลที่ 9" 

 30,000.00 4,000.00 024/2561 24/10/2560 2 

  8,100.00 - 24/10/2560 2 

  1,018.00 - 25/10/2560 2 

  7,000.00 - 26/10/2560 1 

64. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการ
รณรงค์ปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดตําบลแม่วิน 

 20,000.00 270.00 469/61 22/06/2561 3 

  4,000.00 489/61 22/06/2561 4 

  2,400.00 534/61 10/08/2561 7 

65. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการ
รณรงค์ปูองกัน
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง

 50,000.00 9,800.00 440/2561 27/12/2560 7 
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วันหยุด
เทศกาล 

  2,450.00 076/2561 27/12/2560 7 

  2,040.00 439/2561 27/12/2560 1 

  3,360.00 - 27/12/2560 7 

  8,400.00 - 27/12/2560 7 

66. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะพับหนา้แส
ตนเลส หมู่ที่ 
10 

 30,800.00 30,720.00 407/2561 20/07/2561 15 

67. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรมของ
หน่วยงาน
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
ระดับตําบล 
ระดับอําเภอ 
และระดับ
จังหวัด 

 30,000.00 30,000.00 อบต.ดอนเปา 13/11/2560 7 

68. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

 30,000.00 2,000.00 - 02/10/2560 365 

  3,000.00 345/2561 23/11/2560 7 

  270.00 346/2561 23/11/2560 7 

  400.00 02/2561 11/01/2561 1 

69. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัด
งานวันสตรี
สากลตําบลแม่
วิน 

 80,000.00 4,000.00 090/2561 05/03/2561 3 

  7,500.00 094/2561 05/03/2561 3 

  7,500.00 092/2561 05/03/2561 3 

  7,500.00 091/2561 05/03/2561 3 

  15,000.00 089/2561 05/03/2561 3 

  2,520.00 086/2561 02/03/2561 4 

  3,000.00 095/2561 05/03/2561 3 

  7,500.00 093/2561 05/03/2561 3 

  25,400.00 - 14/03/2561 1 

70. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนา
ศักยภาพสตรี

 190,000.00 190,000.00 - 20/07/2561 30 
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ตําบลแม่วิน 

71. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตาํบล
แม่วิน 

 211,500.00 211,500.00 - 08/02/2561 4 

72. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการ
บริหารจัดการ
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารและ
จัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอ
แม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

 50,000.00 50,000.00 - 16/11/2560 3 

73. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัด
งานวันท้องถิ่น
ไทย 

 10,000.00 10,000.00 - 07/02/2561 8 

74. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

โครงการ
ส่งเสรมิและ
เทิดทูนในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ 

 35,000.00 35,000.00 8/2560 17/10/2560 3 

 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.แม่วิน แม่วาง จ.เชียงใหม่  

ยุทธศาสตร ์ แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100%  

 จ านวน 
โครงการ งบประมาณ จ านวน 

โครงการ งบประมาณ จ านวน 
โครงการ งบประมาณ จ านวน 

โครงการ งบประมาณ จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

 
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

94.0 101.92 43.0 9.82 21.0 4.25 21.0 4.25 21.0 4.25 
 

2.การพัฒนาด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.0 0.55 3.0 0.32 2.0 0.14 2.0 0.14 2.0 0.14 
 

3.การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

26.0 5.89 21.0 14.13 15.0 13.51 15.0 13.46 12.0 0.89 
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4.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

29.0 19.86 22.0 14.42 16.0 7.76 16.0 7.03 14.0 5.59 
 

5.การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว 

8.0 0.20 8.0 0.30 4.0 0.09 4.0 0.09 4.0 0.09 
 

6.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

8.0 0.28 5.0 0.14 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
 

7.การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

47.0 2.66 33.0 1.73 16.0 0.73 16.0 0.73 16.0 0.73 
 

 

 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฎิบัติในเชิงคุณภาพ 

ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ในปีที่ผ่านมา ได้มีการดําเนินการตามแผนที่มีการวาง
ไว้ในภาพรวมที่ครอบคลุมในทุกด้าน อันประกอบด้วย    
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
พ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นภูเขา การเดินทางสัญจรมีความยากลําบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจึงมุ่งเน้นการพัฒนาเรื่องเส้นทางคมนาคมเป็นลําดับแรก โดยมีการก่อสร้างถนน คสล. 
การปรับปรุงถนนลูกรัง ก่อสร้างท่อ คสล. ก่อสร้างสะพานแขวนสําหรับข้ามลําน้ํา เพ่ือให้การสัญจรและขนส่งสินค้า  
ผลิตผลทางการเกษตร เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว  มีการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพ่ือระบายน้ําในฤดูน้ําหลาก  มีการ
สร้างแหล่งน้ําเพ่ือใช้ในการเกษตรทั้งในรูปของ การขุดลอกลําเหมือง  ก่อสร้างถังเก็บน้ํา  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําใช้การ
อุปโภคและบริโภค ตลอดจนใช้ในการภาคเกษตรกรรม มีการก่อสร้างอาคารที่มีความจําเป็นต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
ได้แก่ ศาลาเอนกประสงค์ของชุมชน  มีการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพ่ือปูองกันอุบัติเหตุในเวลากลางคืน โดยมีการ
ประสานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยว  เช่น อบจ. , การไฟฟูาส่วนภูมิภาค  เพ่ือร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนที่ เนื่อง
ด้วยอาณาบริเวณในเขตความรับผิดชอบของ อบต. แม่วิน   มีอาณาเขตกว้างขวาง และอยู่ห่างไกล การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานจึงมีความจําเป็นอยู่มาก โดยที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชน
เป็นสําคัญลําดับแรก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านปรากฏว่าหมู่บ้านในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่วิน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และโครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ํา รวมถึงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากทางองค์การบริหารส่วนตําบล จึงได้ให้ความสําคัญกับเรื่องการ
ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน
ของกรมปุาไม้ในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความชัดเจนและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรมีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ตําบล
แม่วินเพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนเนื่องด้วยในพื้นที่ยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องของ
สิทธิในการครอบครองเอกสารสิทธิ์มีการเพ่ิมบุคลากรพนักงานดับเพลิงขณะเดียวกันได้มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกสร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้แก่คนในชุมชนพื้นที่ตําบลแม่วินทั้ง 19 หมู่บ้าน 
โดยอุดหนุนงบประมาณตามโครงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรายหมู่บ้าน เพ่ือนํางบประมาณไป
บริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หมู่บ้าน  เช่น การทําแนวกันไฟ การสืบชะตาปุา การเปิด 
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แนวเขตอนุรักษ์ดูแล รักษา สัตว์ปุา สัตว์น้ํา ฯลฯ  มีการจัดระบบกําจัดขยะ การรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการกําจัด ขยะ สิ่ง
ปฏิกูล อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย สนับสนุน ถังขยะ ให้กับแต่ละชุมชน 
3. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตําบลแม่วินนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ได้
ส่งเสริมประชาชนให้มีการออกกําลังกาย โดยการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตําบลและสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขัน
ระดับหมู่บ้าน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาอย่างทั่วถึงเป็นประจําทุกปี   สนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับต่าง ๆ  การก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา การสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์และปูองกันโรคติดต่อ โรคระบาด   
เช่น  การสนับสนุนวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า มีการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สารเคมีปูองกันและกําจัดยุงลาย เพ่ือ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก  โดยเน้นใช้กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)  สนับสนุนสาธารณสุขมูล
ฐานทุกหมู่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนั้น มุ่งเน้นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นสําคัญ โดยมีการสงเคราะห์คนชรา  คนยากจน   ผู้ปุวยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ คนพิการ การ
สนับสนุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว การก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัย สามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพ  และสนับสนุนกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ทํางานในด้านที่เกี่ยวข้องการช่วยเหลือ 
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และยังมีการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล เช่น การจัดจ้างนักเรียน นักศึกษา
ทํางานช่วงปิดภาคเรียนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประชาคม หมู่บ้าน  การสนับสนุนกิจการของเหล่า
กาชาดจังหวัดเชียงใหม่  
4. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีการสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษานอกโรงเรียน โดยการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน   
การสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ค่าพาหนะนักเรียน  สนับสนุนศูนย์การ
เรียนชุมชนฯ แม่ฟูาหลวง  มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของกลุ่มชนในพ้ืนที่ เช่น การถวายเทียนเข้าพรรษา งานรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุในวัน
สงกรานต์ ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) งานบุญประเพณีประจําปีของชนเผ่า ฯลฯ และสนับสนุนอุดหนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวกับรัฐพิธี ของอําเภอ จังหวัดและกลุ่มองค์กรต่างๆ  
5. ด้านการท่องเที่ยว 
สนับสนุนการท่องเที ่ยวในพื้นที ่ โดยการพัฒนาปรับปรุงจัดทําศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
น ักท ่อง เที ่ย ว   โดย เน ้นส ่ง เสร ิมการท ่อง เที ่ย ว เช ิงอน ุร ักษ ์ใน พื ้นที ่  โดยมุ ่ง เน ้น เรื ่องความคงอยู ่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   และมีการวางแนวทางร่วมกับประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อ
ร่วมจัดระเบียบ การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว  สนับสนุน  
งบประมาณหน่วยงานต่าง ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว  เช่น งานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ  งานฤดูหนาวและงานกาชาดของจังหวัดเชียงใหม่  สนับสนุนการจัดตกแต่งร้านสภาพภูมิทัศน์บริเวณ
ร้านของอําเภอแม่วางในงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม่  การจัดงานมหัศจรรย์แม่วาง  โดยประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพ้ืนที่อําเภอแม่วาง การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี การจัดทํา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ตําบลแม่วิน เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตําบลแม่วิน  
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6. ด้านเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนอยู่ดี  กินดี โดยการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในแต่
ละชุมชน การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ เช่น การอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จัดหาจักรเย็บผ้า  ให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพ มีรายได้ เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น  มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในพ้ืนที่  การส่งเสริมเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  ซึ่งเน้นส่งเสริม
เกษตรเพ่ือยังชีพเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ   การส่งเสริมการใช้ปุยหมัก ลดการใช้ปุยเคมี สนับสนุนพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ โดยการจัดทําโครงการ ตลอดจนสนับสนุนสํานักงานเกษตรอําเภอในการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร 
เพ่ือใช้ในการวางแผนให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
7. ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการประชาคม 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นโดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน อันเป็นการส่งเสริมให้เกิด
ความคิดเพ่ือการสาธารณะซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของความเสียสละเพ่ือส่วนรวม   เพ่ิมศักยภาพให้ผู้นําท้องถิ่น   ผู้นํา
ธรรมชาติและสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่   เช่น ส่งเข้ารับการอบรม   การสัมมนาต่าง ๆ มีการประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ที่จําเป็นสําหรับประชาชนในพ้ืนที่  พัฒนาวิสัยทัศน์  
ทักษะ  ความรู้ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  และกํานันผู้ใหญ่บ้าน โดยการไปศึกษาดูงาน 
มุ่งเน้นการทํางานแบบบูรณาการ ยึดหลักธรรมาภิบาล  มีการปรับปรุงระบบการทํางานในองค์กรให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ ความต้องการของประชาชน การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุคลากรให้มีความรู้ในรูปแบบ
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีการปรับปรุงวัสดุ  อุปกรณ์ในสํานักงาน  ปรับปรุงและกําหนด
กรอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ วางระบบศูนย์คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตประจําตําบล  เพื่อให้บริการประชาชน  
มีการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ เป็น
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  มีการออก อบต. เคลื่อนที่  เพ่ือออกให้บริหาร และรับฟัง
ปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานราชการในการออกให้บริการ 
ประชาชน เช่น อําเภอเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ชุมชุม เช่น  เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี เพ่ือใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  
มีการรณรงค์สนับสนุนการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  โดยสนับสนุน  สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  การส่งประชาชนเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน อปพร.  การซ้อม
แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการตั้งงบประมาณสําหรับกรณีฉุกเฉิน  เช่น วาตภัย  อุทกภัย  เพ่ือให้สามารถ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทําการประเมินความพึง
พอใจ ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ระดับพอใจมาก ร้อยละ 92.94 ส่วนในเรื่องของข้อร้องเรียนและร้องทุกข์
จากประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน นั้น ไม่มีการร้องเรียนหรือความขัดแย้งของประชาชน จะมีเพียงข้อร้อง
ทุกที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินดําเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ส่วนที ่ ๔ 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๗  การ
วัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามแล
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับ
แต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ตามนัยหนั งสือดังกล่าวข้างต้นและ
เอกสารคําอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  (๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะ
กรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม  เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  

ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าว  จึงได้ดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการประเมินมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา   
๑.  ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2562 - 2564) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑๐ ๑๐ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน (๓) (๓) 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สําคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 

(๓) (๓) 

- การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการดําเนินงาน
ในแต่ละปีท่ีผ่านมาว่ามีการดําเนินการบรรลุเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สําคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและ
ความต้องการ 

๒๕ ๒๕ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญด้านสังคม เช่น (๓) (๓) 
กําลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สําคัญของ 
อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการนําเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
      - มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 



50 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดย
ชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทํา (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน ์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน

อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูล 

(๓) (๓) 

       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เปูาประสงค ์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะ
บรรลุอะไรในช่วง  ๔  ป ี

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่า
เปูาหมายของแต่ละ
ประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์  และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเปูาประสงค์ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวชีว้ัดและค่า
เปูาหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเปูาหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ทําได้ทั้งด้าน
ปริมาณงาน  งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• มีการกําหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเปูาประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนําไปสู่การบรรลุ
เปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือ
นําไปสู่การกําหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และนําไปสู่
ผลสําเร็จของเปูาประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและนําไปสู้ผลสําเร็จของเปูาประสงค์ 

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนที่กําหนดบริเวณดําเนินการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๒.  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 -  ๒๕๖4) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑๐ ๑๐ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน (๓) (๓) 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สําคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 

(๓) (๓) 

- การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการดําเนินงาน
ใน 
แต่ละปีท่ีผ่านมาว่ามีการดําเนินการบรรลุเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สําคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและ
ความต้องการ 

๒๕ ๒๕ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญด้านสังคม เช่น (๓) (๓) 
กําลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สําคัญของ 
อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการนําเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
      - มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดย
ชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทํา (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน ์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน

อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูล 

(๓) (๓) 

       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เปูาประสงค ์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะ
บรรลุอะไรในช่วง  ๔  ป ี

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่า
เปูาหมายของแต่ละ
ประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์  และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเปูาประสงค์ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวชีว้ัดและค่า
เปูาหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเปูาหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ทําได้ทั้งด้าน
ปริมาณงาน  งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• มีการกําหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเปูาประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนําไปสู่การบรรลุ
เปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือ
นําไปสู่การกําหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และนําไปสู่
ผลสําเร็จของเปูาประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและนําไปสู้ผลสําเร็จของเปูาประสงค์ 

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนที่กําหนดบริเวณดําเนินการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที ่ ๕ 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณานําเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  จึงดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 (รอบ ตุลาคม 2561)  ด้วย
ระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
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ส่วนที่  ๖ 
การประเมินความพึงพอใจ   

หลักการและเหตุผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสําเร็จของแผนทางด้านตัวเลข

แล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน)  ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 
ตุลาคม  2561)  ทั้งนี้  การประเมินจะช่วยทําให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดําเนินงาน  ความเป็นจริงที่
เกิดขึ้น  ข้อเสนอแนะและคําแนะนําของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ซึ่งสามารถนํามาปรับปรุง
และพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลแม่วินในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ ตุลาคม 2561) 

๒.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
(งานบริการประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ ตุลาคม 2561)   

๓.  เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  คําแนะนํา  
ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึน  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 

 
ส่วนที่  ๗ 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖5) 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล 
แม่วิน  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 - องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔8 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
 

๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วิน  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 - องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔8 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
 

๓.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 การประเมินความพึงพอใจมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้   

- ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
(งานบริการประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทําการ
ประเมินความพึงพอใจซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากร้อยละ ๙2.94  

 

๔.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินดําเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขให้ปัญหานั้นๆหมดลง   
 

๕.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  มีดังนี ้

ปัญหา 
๑)  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน

อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  ทําให้ไม่สามารถดําเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ 
๓)  ปัญหาและความต้องการของประชาชนเกินกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง 
4)  อํานาจหน้าที่มีข้อจํากัดทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างจริงจัง     

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
  ปัญหา 

1)  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2)  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
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  อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
  

๖.  ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  มีระดับความสําเร็จที่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
 ๖.๑  การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กจิกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นๆ   

๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  รวมถึงการโอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่    

๖.๒  การบริการประชาชน 
1)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี   
๓)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินผ่านทางหอกระจาย

ของหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  
5) ควรสร้างแรงจูงใจในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น 

 
 

********************** 
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ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

               

       
 

    
ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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ด้านการท่องเที่ยว 
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ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
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       ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

   
 

 
 

 


