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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.256๑ – 256๔ 

ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
     --------------------------------------------------- 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๙ (๓) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 
  บัดนี้ ผู้บริหารได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.256๑ – 256๔ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๑)
รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่แนบมาพร้อมนี้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.256๑ 
 
 
 
       (นายประสิทธิ์ แซ่หมี่) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภ ู
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ส่วนที่ 1 

ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่ง
ตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ประกอบด้วย 
  1.  สิบตรีพิทยา สินธุปัญญา ผู้แทน ส.อบต.   ประธานกรรมการ 
  2.  นายอายะ แลเชอ  ผู้แทน ส.อบต.   กรรมการ 
  3.  นายอาเวย ฮาเยกุ    ผู้แทน ส.อบต.   กรรมการ 
  4.  นายทักษิน  แสนสุวิโรจน์     ผู้แทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
  5.  นายอาแซ  เยชอกู่  ผู้แทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
   6.  นายอินทฤทธิ์ วุยยะกู่  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  7.  นายบุญมี  แซ่ลี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  8.  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางขอน    กรรมการ 
  9.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ    กรรมการ 
  10. ปลัด อบต.ห้วยชมภู       กรรมการ 
  11. หัวหน้าส านักปลัด อบต.ห้วยชมภู              กรรมการและเลขานุการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ครั้งท่ี 2 เดือนเมษายน 2561–ตุลาคม 2561 หน้า 3 

   
 

 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 

ข้อ 31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือ
มีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ .ศ. 2561 
เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่
เข้าใจได้ง่าย 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร ์

และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

“การคมนาคมมาตรฐาน  บ้านเมืองน่าอยู่  เชิดชูภูมิปัญญา   
พัฒนารายได้  ประชาธิปไตยเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวธรรมขาติ” 

 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

1) เร่งก่อสร้าง ส่งเสริมและประสานงานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานให้บริการแก่
ประชาชน เช่น ถนน ระบบประปาหมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะ สะพาน โทรศัพท์ ให้เพียงพอแก่ความต้องการ 
            2) ส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
            3) ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกร และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของต าบลให้เป็นที่รู้จักแก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
            4) ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม 
            5) ส่งเสริมให้บุคลากร , ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  - แนวทางการพัฒนา -   
    1) การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือ และการพัฒนา 

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในเขตจังหวัดเชียงราย และ
การเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน  
   2) ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

       3) พัฒนางานด้านการผังเมือง การขนส่งและวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 - แนวทางการพัฒนา -   

    1) ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนได้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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            2) ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวและการ
จัดการตลาด เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและหัตถกรรมกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต ถึงตลาด 
            3) การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการน้ า เพ่ือ
สนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช 
            4)  เพ่ิมประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์และพันธุ์สัตว์ ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรใน
พ้ืนที่ด้านการผลิต การแปรรูป การจ าหน่ายและการตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาชน 
            5) เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพ
ของพ้ืนที่เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ 

             6) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น สร้างความพร้อมยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 - แนวทางการพัฒนา -   
    1) การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
            2) พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
            3) สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่ค านึงถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา การแต่งกายล้านนาการจ าหน่ายและการตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
            4) ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคมและค่านิยมล้านนาเชื่อมโยง
วัฒนธรรมอาเซียน 
            5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนอย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง 

           6) ประสานและสร้างความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงานและ 
ศักยภาพก าลังแรงงาน 

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 - แนวทางการพัฒนา -   
   1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การ
รักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย 
            2) สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์ทางเลือกในการดูแลและรักษาสุขภาวะชุมชน 
            3) ส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนส่งเสริมจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปิน 
    4) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม สถาบันครอบครัว การสังคมสงเคราะห์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
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            5) สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อาศัยที่ดี คงทน ถาวรและมี
สภาพแวดล้อมที่ดี 
            6) สนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่ม
ผู้ไม่มีงานท า เพื่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานท าและมี
รายได้เพ่ือการยังชีพ 
           7) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้
ความส าคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
            8) ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหา
อาชญากรรมและการค้ามนุษย์ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
            9)  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา 

           10) ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะ อุทยานการเรียนรู้สุขภาพท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
 - แนวทางการพัฒนา -   

1) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ
ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 
            2) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน ในการ
ด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้ า ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชด าริ 
            3) ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด 
การใช้พลังงานทดแทนและการลดมลพิษ และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

4) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรการเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าฝายต้นน้ า (Check Dan) เพ่ือชะลอการไหลของน้ าและตะกอน
เสริมความสมบูรณ์ของป่า 
 

6.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง 
 - แนวทางการพัฒนา -   
   1) ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขความ
เสมอภาค ถูกต้องยุติธรรม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นสิทธิเสรีภาพของประชาชนความปรองดอง
สมานฉันท์บนพ้ืนฐานของความ 

2) ส่งเสริมและสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและของ อปท.ในเขตจังหวัดในด้านการบริหารงานคลัง วิธีการงบประมาณ 
การบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม 
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ส่วนที่ 3 
การประเมิน/ตดิตามตนเอง 

 

 
แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน รอบท่ี 2 
         ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1   2561 ปีที่ 2   2562 ปีที่ 3  2563 ปีที่ 3  2564 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุน
ภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

34 14,699,000 32  32  32  

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

4 40,000 10 50,000 10 50,000 10 50,000 

3.การพัฒนาการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

11 85,000 12 70,000 12 70,000 12 70,000 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

21 213,000 25 210,000 25 210,000 25 210,000 

5.การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

5 50,000 8 80,000 8 80,000 8 80,000 

6.การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร การปกครอง 

33 3,480,000 35 3,425,000 35 3,515,000 35 3,425,000 

รวม 108 18,567,000 122 3,835,000 122 3,925,000 122 3,835,000 
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4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 รอบเดือนตุลาคม เดือนเมษายน 2561 - เดือนตุลาคม 2561 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

      
ยุทธศาสตร ์

 
 

จ านวนโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 
ที่ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน
ข้อบัญญัต ิ

 

งบประมาณ
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

1. การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการ
เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

34 29   

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 4 4   

3. การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

11 11   

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

21 21   

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

5 3   

6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การ
ปกครอง 

33 32   

รวม 108 100   
 

สรุป โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  108 โครงการ 
   โครงการที่น ามาปฏิบัติในข้อบัญญัติ  100  โครงการ 

 คิดเป็นร้อยละ     100 x 100   =  80 ร้อยละ 92.59 
          108 
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รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับ การ
ขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ที ่ โครงการ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 500,000 450,000 หจก.เสริมสร้าง กิจเจริญ
จ ากัด 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 600,000 - ระหว่างด าเนินการ 

3 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 3 178,000 - ระหว่างด าเนินการ 

4 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 239,000 - ระหว่างด าเนินการ 

5 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล.แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 4 371,000 370,000 น.ส.ลาวัลย์ บุญสม 

6 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 71,000 70,000 ร้าน 168 บ้านชา่งการค้า 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 500,000 498,000 น.ส.ลาวัลย์ บุญสม 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 600,000 - ระหว่างด าเนินการ 

9 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล.หมู่ที่ 7 442,000 - ระหว่างด าเนินการ 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 7 98,000 - ระหว่างด าเนินการ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 392,000 390,000 หจก.เสริมสร้าง กิจเจริญ
จ ากัด 

12 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 9 179,000 - ระหว่างด าเนินการ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 300,000 - ระหว่างด าเนินการ 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 500,000 - ระหว่างด าเนินการ 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 459,000 458,000 หจก.เสริมสร้าง กิจเจริญ
จ ากัด 

16 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าแบบกลม หมู่ที่ 11 127,000 126,000 หจก.เสริมสร้าง กิจเจริญ
จ ากัด 
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17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 152,000 - 
ระหว่างด าเนินการ 

ที ่ โครงการ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

18 โครงการจัดท าป้ายบอกทางเข้าหย่อมบ้าน หมู่ที่ 9 21,000 - ระหว่างด าเนินการ/โอน 

19 โครงการจัดท าป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 21,000 - ระหว่างด าเนินการ/โอน 

20 โครงการก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ หมู่ที่ 8 108,000 107,000 หจก.เสริมสร้าง กิจเจริญ
จ ากัด 

21 โครงการปรับขยายถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 100,000 100,000 น.ส.ลาวัลย์ บุญสม 

22 โครงการติดตั้งการ์ดเรลกันตกข้างทาง ถนนทางขึ้น 
อบต.ห้วยชมภู 

238,000 - 
ระหว่างด าเนินการ 

23 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถ JCB) 130,000 119,000  
24 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร อบต.ห้วยชมภู 146,000 - ยกเลิกโครงการ 
25 โครงการปรับปรุงอาคารที่พัก พนง.ส่วนต าบล 138,000 - ระหว่างด าเนินการ 

26 โครงการซ่อมแซมจุดเชื่อมต่อถนนสายหลักทางขึ้น อบต. 62,000 - ระหว่างด าเนินการ 

27 วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 100,000 100,000  

28 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) 306,000 8,252  

29 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 10,000 825  

รวม 7,088,000 2,797,077  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ/กลุ่ม
สตรี/กลุ่มอาชีพ 

30,000 - ระหว่างด าเนินการ 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 40,000 - ระหว่างด าเนินการ 
3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบลห้วยชมภู 10,000 - ระหว่างด าเนินการ 
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน ในการ

บริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
10,000 - ระหว่างด าเนินการ 

5 โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม 4 ชนเผ่า 100,000 100,000  



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ครั้งท่ี 2 เดือนเมษายน 2561–ตุลาคม 2561 หน้า 
12 

   
 

รวม 190,000 100,000  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ โครงการ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 2,422,200 1,613,580  
2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2561 20,000 9,394  
3 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ ครู ผู้ดูแลเด็ก และ

บุคลากรทางการศึกษา 
20,000 -  

4 โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน และ
นวัตกรรมการศึกษา 

20,000 -  

5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 5,000 -  
6 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น 5,000 -  
7 โครงการค่ายภาษาจีน 5,000 5,000  
8 โครงการค่ายวิชาการ 10,000 -  
9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก 10,000 9,360  
10 โครงการหนูน้อยรักษ์โลก 5,000 -  
11 ค่าอาหารเสริม (นม) 2,413,087 1,255,814  

รวม 4,935,287 2,893,148  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ที ่ โครงการ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พ่ึง 

10,000 - ระหว่างด าเนินการ 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 40,000 - ระหว่างด าเนินการ 
3 โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 10,000 - ระหว่างด าเนินการ 
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี 30,000 - ระหว่างด าเนินการ 
5 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน 100,000 - ระหว่างด าเนินการ 
6 โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้คนและสัตว์

กรณีภัยพิบัติ 
20,000 - ระหว่างด าเนินการ 

7 โครงการเฝ้าระวังและจ้างเตือนภัยน้ าป่าไหลหลาก ดิน
ทรุด ดินถล่ม แผนดินไหว 

10,000 - ระหว่างด าเนินการ 

8 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 10,000 2,505  
9 โครงการอบรมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า 10,000 6,790  



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ครั้งท่ี 2 เดือนเมษายน 2561–ตุลาคม 2561 หน้า 
13 

   
 

10 จัดซื้อเครื่องพ่นน้ าดับเพลิง 2 ระบบ 100,000 93,500  
11 โครงการรณรงค์ และป้องกัน ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 5,000 - ระหว่างด าเนินการ 

ที ่ โครงการ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ 20,000 - ระหว่างด าเนินการ 
13 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ 10,000 - ระหว่างด าเนินการ 

14 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค 

10,000 - ระหว่างด าเนินการ 

15 โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการและการบริหาร
จัดการขยะครบวงจร 

10,000 - ระหว่างด าเนินการ 

16 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 20,000 - ระหว่างด าเนินการ 

17 โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย 90,000 - ระหว่างด าเนินการ 

18 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,654,250 3,276,100  
19 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,800,000 1,072,000  
20 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 110,000 52,500  

รวม 8,069,250 4,503.395  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

ที ่ โครงการ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการปลูกป่าต้นน้ าและสถานที่ส าคัญ 10,000 - ระหว่างด าเนินการ 
2 โครงการสร้างฝายชะลอน้ า 40,000 25,000  
3 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 10,000 - ระหว่างด าเนินการ 
4 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5,000 - ระหว่างด าเนินการ 

รวม 65,000 25,000  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ที ่ โครงการ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 50,000 - ยกเลิกโครงการ 
2 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 1,000 - ระหว่างด าเนินการ 
3 โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วยกิจกรรม 5 ส 5,000 - ระหว่างด าเนินการ 
4 โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน 5,000 - ระหว่างด าเนินการ 
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5 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5,000 - ระหว่างด าเนินการ 
6 โครงการวันแม่แห่งชาติ 5,000 - ระหว่างด าเนินการ 

ที ่ โครงการ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

7 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง 

10,000 - ระหว่างด าเนินการ 

8 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ การ
ท างานตามหลักธรรมาภิบาล ส าหลับผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง 

100,000 
(-80,000) 

- ระหว่างด าเนินการ 

9 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 5,000 1,650  
10 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 100,000 

(-30,000) 
 ระหว่างด าเนินการ 

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 - ระหว่างด าเนินการ 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดท าแผนชุมชนแก่ผู้น าชุมชน 

10,000 - ระหว่างด าเนินการ 

13 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,619,550 965,569  

14 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ 70,000 36,050  

15 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 76,748  

16 วัสดุส านักงาน 228,000 49,301  
17 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 1,225  
18 วัสดุงานบ้านงานครัว 51,000 40,722  

19 วัสดุก่อสร้าง 63,000 165,227  
20 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 - ระหว่างด าเนินการ 

21 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,200,000 1,710,680  
22 วัสดุการเกษตร 10,000 7,440  
23 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,000 - ระหว่างด าเนินการ 

24 วัสดุกีฬา 20,000 - ระหว่างด าเนินการ 

25 วัสดุคอมพิวเตอร์ 71,000 22,038  

26 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 - ระหว่างด าเนินการ 
27 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) 250,000 150,000  
28 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

(คอมพิวเตอร์ส านักงาน PC กองคลัง) 
16,000 15,900  
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29 ส ารองจ่าย 225,243 37,176  
รวม 6,443,793 3,279,726  

 
 

รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
 

รายรับท้ังสิ้น  จ านวนเงิน  32,260,815.07 บาท แยกเป็น 
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 34,916.00 บาท 
- ภาษีป้าย 14,880.00 บาท 
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 100.00 บาท 
- 
- 
- 
- 
- 

ค่าปรับการผิดสัญญา 
ดอกเบี้ยธนาคาร 
เงินทีม่ีผู้อุทิศให้ 
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 

1,686,076.00 
138,837.73 

3,548.00 
42.00 

146,513.00 

บาท 
บาท 

- 
- 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผน 

402,885.89 
5,106,613.35 

บาท 
บาท 

- ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 2,245,254.77 บาท 
- ภาษธีุรกิจเฉพาะ 114,898.47 บาท 
- ภาษีสรรพสามิต 4,448,524.12 บาท 
- ค่าภาคหลวงแร่ 16,750.06 บาท 
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30,784.28 บาท 
- ภาษจีัดสรรอื่นๆ 989.40 บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไป 17,869,202.00 บาท 
 รวมทั้งหมด 32,260,815.07 บาท 

 

 รายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวนเงิน  9,670,405.64  บาท แยกเป็น 
- งบกลาง 4,220,360.00 บาท 
- 
- 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

1,292,760.00 
4,783,557.00 

บาท 
บาท 

- ค่าตอบแทน 127,400.00 บาท 
- ค่าใช้สอย 2,938,207.09 บาท 
- ค่าวัสดุ 3,318,209.65 บาท 
- 
- 

ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ์ 

184,011.90 
284,900.00 

บาท 
บาท 

- เงินอุดหนุน 24,000.00 บาท 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 597,000.00 บาท 
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- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 535,000.00 บาท 
  รวมทั้งหมด     9,670,405.64 บาท 
 รายรับ สูงกว่า รายจ่าย เป็นเงิน 12,590,409.43 บาท 

 
 

ส่วนที่ 5 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 

 
1 ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 รอบเดือนเมษายน ประจ าปี 2561 
  จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยชมภู  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
  1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
  1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ของแผนและ
สามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
           (ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2559 กับ 2560)   

การด าเนินงาน 

2559 2560 
แผนพัฒนา 

ท้องถิ่น 
 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติเพื่อ

ปฏิบัติ 

แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติเพื่อ

ปฏิบัติ 
จ านวนโครงการ 134 66 153 98 

ร้อยละ - 50 - 64 
 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2560) เฉพาะปี 2559 มีจ านวน
โครงการ/กิจกรรมน้อยกว่าปี  พ.ศ.2560 และมีโครงการที่ได้ด าเนินการน้อยกว่าปี 2560 เนื่องจาก 

1)  มีการจัดโครงการอบรมผู้น าชุมชน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงท าให้การท า 
ประชาคมหมู่บ้าน ได้คัดกรองโครงการที่เห็นว่าส าคัญจริงๆ และจัดล าดับความส าคัญ ก่อนน าเข้าแผนพัฒนาฯ 

2)  โครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมได้เสนอขึ้นมาใหม่มีจ านวนน้อยลง 
3) โครงการที่น าไปบรรจุในข้อบัญญัติ ปี2560 มีลักษณะเป็นโครงการภาพรวม สามารถ

แตกแยกย่อยได้หลายกิจกรรม  
          
5.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    1. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีมีจ านวนมาก แต่การน าไปปฏิบัติได้น้อย 
    2. จ านวนโครงการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษา มี
จ านวนน้อย 
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    3. ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนน้อย และการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงานตามแผนยังไม่มากเท่าที่ควร 
     4. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะ
สามารถด าเนินการได้ 
 
    
6.  ข้อเสนอแนะ   
  6.1  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1.  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน  

2. การจัดท าแผนพัฒนา ควรมีความชัดเจนว่าในแต่ละปีจะด าเนินการอะไรบ้างและน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดแผนเป็นกรอบการด าเนินงานโดยเคร่งครัด 

3. ควรเพ่ิมโครงการ กิจกรรม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลรักษาต้นน้ า 
การปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนรักถ่ินเกิด ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม 

4. ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  

เช่น  ถนน ไฟฟ้า น้ าอุปโภคบริโภค  
6.2  การบริการประชาชน 

   1. ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น   มีจุดบริการและ
เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    

  2. ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 3. ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ 

 4.  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลจากข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าสามารถด าเนินการได้  จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด 


