
 
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครวั 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
  

 

     

โดย 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 

 



ก 
 

คํานํา 
  
  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. ๒๕61  ขอ 29   ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน
ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงคณะกรรมการฯ  จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงได จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน  ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปด ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

การติดตามประเมินผล  ถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญอยางยิ่งของการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
เนื่องจากการติดตามผล  จะทําใหผูเก่ียวของไดทราบความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผน  ทราบถึง 
ปญหาและอุปสรรค  ความสําเร็จและความลมเหลวของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  7  ยุทธศาสตร  ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางข้ึนพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบ
นิเวศอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการอนุรักษ  ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน     

ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี  6  ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ
เรียบรอยในชมุชน 

ยุทธศาสตรท่ี  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ดังนั้น  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามระเบียบดังกลาวเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

จึงตองมีการประเมินผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561   เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินงานไดบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม  และสนองตอบตอปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินมากนอย
เพียงใด  เพ่ือใหสามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง  
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

1.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม  (Monitoring)  และการประเมิน  (Evaluation)  เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย    
ไมเหมือนกัน  แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน  และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล  (Monitoring and Evaluation)  มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม  จะชวยใหนายกเทศมนตรีตําบล
เจดียแมครัว  พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  สามารถกํากับดูแล  ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวจึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ  ดังนี้ 
  1.  ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว  หรือกิจกรรมตางๆ  ท่ีดําเนินการ  หรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม  
รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2.  ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวตรวจสอบดูวา
แผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวหรือไมอยางไร 
  3.  ผลการดําเนินงาน  ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด  มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง  ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน  และข้ันตอนตาง ๆ  ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลเจดียแมครัววาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทําให
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths)  จุดออน  (weaknesses)  โอกาส  (opportunities)  ปญหาหรืออุปสรรค  (threats)  ของ
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2564)  โครงการ  กิจกรรมตางๆ  ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
สภาทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากร
ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชน
ตําบล/เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ  ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ  ไป  เพ่ือใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความ
สขุุมรอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ  ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิด
จุดแข็งนี้  และเม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองต้ังรับใหม่ัน  รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค  เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได 
ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนต้ังรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนได
เสียในเทศบาลตําบลเจดียแมครัวใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวโดยการ
ติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาหมาย
ประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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2.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมุงคนหาแผนงาน  โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน  โครงการ  หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย  ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด  เกิดปญหาจากเรื่องใด  จึงไดกําหนดเปน
วัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1.  เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวซ่ึงจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน  รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน  มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2.  เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว  สภาพผล
การดําเนินงาน  ตลอดจนปญหา  อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  3.  เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด  ปรับปรุง  แกไข  ขอบกพรองของการดําเนินงาน  โครงการ  
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
  4.  เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
  5.  เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย  ผูมีสวนเก่ียวของ  ประชาชนในตําบล แม
แฝกใหมหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  ขอ  ๒๙  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
กําหนดใหตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกําหนดไวดังนี้ 
  ขอ 28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

(1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามขอ  28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  
ซ่ึงตามระเบียบขอ  28  นี้  ทางเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประกอบดวย 

1.  นางผองพรรณ  แสงคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประธานกรรมการ  
2.  นายสงัด  สายคําฟู  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว     กรรมการ 
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3.  นายณรงค  กองเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว กรรมการ  
4.  นายสมเพชร  ตาวินโน ผูแทนประชาคมตําบลแมแฝกใหม  กรรมการ  
5.  นางเพ็ญทิพา  รูรอบ  ผูแทนประชาคมตําบลแมแฝกใหม  กรรมการ 

  6.  นายดิเรก  จิรชวาลวิสุทธิ ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมแฝก  กรรมการ 
  7.  นางศิรินธร  มูลแดง  ครู กศน.ตําบลแมแฝกใหม  กรรมการ 
  8.  นางอรุณี  สายหมอก  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  กรรมการ 
  9.  น.ส.ธันยนชิา  สิทธิพงษเจริญ ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  กรรมการ 
  10.  นายสุรพงค  กาสุริยะ ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  11.  นายสวสัดิ์  เสาขัน  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  12.  น.ส.ชนภัส  อินกวา  หัวหนาฝายอํานวยการ     กรรมการ 
  13.  นางนงนุช  ถารียะ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ขอ 29  ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน  
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบวัน      
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ขอ  30  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบให
หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได  โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ  เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(2)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(3)  หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการ ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกลาวและ
ตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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ขอ  31   เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร  
ปกครองสวนทองถ่ิน สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

4.  วิธีการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ไดกําหนด

แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้ 
1. แจงใหทุกสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานติดตามแผนงาน/ โครงการท่ีต้ังไว  ปละ     

2  ครั้ง  คือ 
   -  ครั้งท่ี 1  (ตุลาคม  2560 - มีนาคม  2561) 
   -  ครั้งท่ี 2  (เมษายน  2561  -  กันยายน  2561) 
  2.  นําผลการดําเนินงานในแผนพัฒนาทองถ่ินปท่ีดําเนินการ  นําสรุปโครงการท่ีดําเนินการ
จริงจากโครงการท่ีตั้งไวในแผนวามีการดําเนินการจริงก่ีโครงการและคิดเปนรอยละเทาไร  โดยนําขอมูลจาก
ระบบ e-Plan  มาเปนขอมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.  ใหมีการสํารวจแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวอยางนอยปละ  1  ครั้ง 

4.  รายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน  
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน      
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 

5.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 
ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
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  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลเจดียแมครัวแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝาย
ตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัวเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบลแมแฝกใหม/เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว  
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สวนท่ี  2 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  
    "ประชาชนตองมีคุณภาพชีวิตท่ีดี" 
 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  
    1. สงเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
    2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและแกไขปญหา 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    3. สงเสริมการจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการสังคมและการอนุรักษฟนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  
    4. เสริมสรางบูรณาการ การมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบรอย และสงเสริมความสามัคคีของคนภายในชุมชน  
    5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
นําไปสูเปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน  
 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว  7  ยุทธศาสตร ดังนี ้
    1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
        1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
    2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 
        2.1  แผนงานการเกษตร 
 
    3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยางยั่งยืน  
        3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        3.2  แผนงานการศึกษา 
        3.3  แผนงานสาธารณสุข 
        3.4  แผนงานเคหะและชุมชน 
        3.5  แผนงานการเกษตร 
 
    4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
        4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
    5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        5.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 
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        5.2  แผนงานการศึกษา 
        5.3  แผนงานสาธารณสุข 
        5.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        5.5  แผนงานงบกลาง 
 
    6.  ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 
        6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        6.2  แผนงานการศึกษา 
        6.3  แผนงานสาธารณสุข 
 
    7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
        7.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 
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สวนท่ี  3 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. ๒๕61   หมวด  ๖  ขอ  ๒๙  ไดกําหนดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน
ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการฯ  จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงได จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว             ได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เรียบรอยแลว  โดยใชแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
ซ่ึงสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 9 
 

3.1   แบบประเมิน/ติดตามตนเอง 

แบบท่ี 1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  :  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมมี 

การดําเนินงาน 
สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3.    มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6.    มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณา 
       รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7.    มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8.    มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9.    มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาทองถ่ิน 

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 
       กับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 
       กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
2.  รายงานผลการดําเนินงาน  ครั้งท่ี 2 
         ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
3.  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2564)  ตามกระบวนการ          ท่ี
บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. ๒๕61   โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน  เชน การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี  กอนนํามา
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวันท่ี 28 
ตุลาคม  2559 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) 

 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

165 583,135,250.00 156 602,906,300.00 155 597,111,300.00 151 596,971,300.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูความย่ังยืน 

27 2,005,000.00 25 1,855,000.00 25 1,855,000.00 25 1,855,000.00 

ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
ส่ิงแวดลอม และระบบ
นิเวศนอยางย่ังยืน 

15 3,686,000.00 15 3,626,000.00 15 3,686,000.00 15 3,686,000.00 

ยุทธศาสตรการอนรุักษ 
ฟนฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณแีละภูมิปญญา
ทองถิ่น 

18 1,050,000.00 17 960,000.00 17 960,000.00 17 960,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

155 36,121,100.00 155 35,959,000.00 155 35,329,000.00 154 33,179,000.00 

ยุทธศาสตรการปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยและการ
รักษาความสงบเรียบรอยใน
ชุมชน 

14 1,695,000.00 14 1,695,000.00 14 1,695,000.00 14 1,695,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจัดการบานเมอืงทีด่ ี

11 2,060,000.00 10 1,990,000.00 8 640,000.00 8 440,000.00 

รวม 
405 629,752,350.00 392 648,991,300.00 389 641,276,300.00 384 638,786,300.00 
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4.  การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 15 
กันยายน 2560 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณและงบประมาณการจายขาดเงินสะสมรวม 
จํานวน  75  โครงการ  งบประมาณ  33,262,850.00  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 2561 อนุมัติงบประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

165 583,135,250.00 9 6,775,200.00 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู
ความยั่งยืน 

27 2,005,000.00 6 215,000.00 

3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยาง
ยั่งยืน 

15 3,686,000.00 6 3,110,000.00 

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

18 1,050,000.00 6 300,000.00 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

155 36,121,100.00 33 21,822,650.00 

6.  ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 

14 1,695,000.00 8 475,000.00 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารจัดการ
บานเมืองท่ีด ี

11 2,060,000.00 7 565,000.00 

รวม 405 629,752,350.00 75 33,262,850.00 

 
 
สรุป 
โครงการท่ีบรรจใุนแผนพัฒนาทองถ่ินป พ.ศ. 2561           จํานวน  405  โครงการ 
โครงการท่ีไดนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน    75  โครงการ 
คิดเปนรอยละ     18.52 
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แผนภูมิแสดงสัดสวนจํานวนโครงการแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

 

          จากกราฟท่ี  1  แสดงสัดสวนของโครงการโดยแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา  ท้ัง  7  ยุทธศาสตร  

แสดงใหเห็นวา  ยุทธศาสตรท่ี  1  จํานวน  9  โครงการ,  ยุทธศาสตรท่ี  2  จํานวน  6  โครงการ,  ยุทธศาสตร

ท่ี  3  จํานวน  6  โครงการ,  ยุทธศาสตรท่ี  4  จํานวน  6  โครงการ,  ยุทธศาสตรท่ี  5  จํานวน  33  

โครงการ,  ยุทธศาสตรท่ี  6  จํานวน 8  โครงการ  และยุทธศาสตรท่ี  7  จํานวน  7  โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่  1

ยุทธศาสตรที่  2

ยุทธศาสตรที่  3

ยุทธศาสตรที่  4

ยุทธศาสตรที่  5

ยุทธศาสตรที่  6

ยุทธศาสตรที่  7

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรท่ี  2 

ยุทธศาสตรท่ี  3 

ยุทธศาสตรท่ี  5 

ยุทธศาสตรท่ี 7 

ยุทธศาสตรท่ี  6 

ยุทธศาสตรท่ี  4 
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สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
5.  โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2561 
 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

ลงนามในสัญญา 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต  (Over-
lay) หมูท่ี 9 บานกลางพัฒนา 
ตําบลแมแฝกใหม  

 - - 1,495,500.00 1,200,000.00 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต  (Over-
lay) หมูท่ี 10 - 11  ตําบล    
แมแฝกใหม  

 - - 2,144,200.00 1,600,000.00 

รวม 5,576,000.00 5,177,000.00 
 
สวนท่ี  4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1.  จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการตอง
ใชเงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2.  ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุท่ีไมสามารถควบคุมได  ทําใหการดําเนินการบางโครงการ
เปนไปดวยความลาชา  เนื่องจากขอจํากัดดานอํานาจหนาท่ีและงบประมาณ 
 3.  งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรลาชา 
 4.  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมากเกินไป  ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ 
 ขอเสนอแนะ 
 1.  นําโครงการท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวไปประสานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป 
 2. ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไมสามารถ
ควบคุมได 
 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเปน 
 4. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยูแลว 
 5.  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณควรเปนไปตามความตองการของชุมชมท่ีมีความสําคัญและ
เรงดวนไดรับความเดือดรอน  เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนในการกระจายงบประมาณดําเนินโครงการของแตละ
หมูบาน 
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รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

ยุทธศาสตร 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
9 5,184,800 9 5,184,800 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความ

ยั่งยืน 

4 126,300 4 126,300 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบ

นิเวศนอยางยั่งยืน 

6 2,559,284.03 6 2,559,284.03 

ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

5 236,206 5 236,206 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตของ

ประชาชน 
29 19,911,660.12 29 19,911,660.12 

ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั

และการรักษาความสงบเรยีบรอยในชุมชน 
6 74,645 6 74,645 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีด ี
3 304,165 3 304,165 

รวม 62 28,397,060.15 62 28,397,060.15 
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แผนภูมิแสดงการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561) 
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รายงานโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ ลงนามในสัญญา  เบิกจายงบประมาณป 2561 

(1  ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  2561) 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1.  กอสรางรางระบายนํ้า  
หมูท่ี 13 

อําเภอสันทราย 520,000 520,000 520,000  งบพัฒนาจังหวัดฯ 

2.  กอสรางถนน คสล.     
หมูท่ี 6 

กองชาง 705,600 515,000 515,000  จายขาดเงินสะสม 

3.  กอสรางศาลา
อเนกประสงค/ศูนยเรียนรูเพ่ือ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
หมูท่ี  2 

กองชาง 1,100,000 898,500 898,500 จายขาดเงินสะสม 

4.  กอสรางถนน คสล.      
หมูท่ี  13 

กองชาง 857,500 620,000 620,000 จายขาดเงินสะสม 

5.  ปรับปรงุผิวจราจร แอส
ฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 4 

กองชาง 1,098,000 566,000 566,000 จายขาดเงินสะสม 

6.  โอเวอรเลยถนน หมูท่ี 14 
 

กองชาง 180,000 180,000 180,000 จายขาดเงินสะสม 

7.  ขยายถนนพรอมปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต หมูท่ี 14 

กองชาง 1,083,300 1,083,300 1,083,300 จายขาดเงินสะสม 

8. กอสรางระบบกรองนํ้า
บาดาลระบบประปา หมูท่ี 5 

กองชาง 342,000 340,000 340,000 จายขาดเงินสะสม 

9.  โอเวอรเลยถนน  หมูท่ี 8 
 

กองชาง 888,800 462,000 462,000 จายขาดเงินสะสม 

รวม 6,775,200 5,184,800 5,184,800  

 
ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการบริหาร
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจํา
ตําบลแมแฝกใหม 

สํานักปลดัเทศบาล 25,000 - - ดําเนินการโดย 
ไมใชงบประมาณ 

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบรหิารศูนยฯ 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000 - - ดําเนินการโดย 
ไมใชงบประมาณ 
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3. โครงการงานวันเกษตร
ตําบลแมแฝกใหม 

สํานักปลดัเทศบาล 80,000 80,000 80,000  

 

 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

4. โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดํารสิมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

สํานักปลดัเทศบาล 30,000 8,275 8,275  

5. โครงการฝกอบรมการ
เพาะปลูกผักปลอดภัยบริโภค
ในครัวเรือน 

สํานักปลดัเทศบาล 20,000 20,000 20,000  

6. โครงการฝกอบรมการ
กําจัดศัตรูพืช 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000 18,025 18,025  

รวม 215,000 126,380 126,380  

 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศนอยางย่ังยืน 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สํานักปลดัเทศบาล 60,000 8,000 8,000  

2. โครงการรณรงคลดภาวะ
โลกรอนเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีดี 
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กองสาธารณสุข 20,000 11,085 11,085  

3. โครงการรณรงคคดัแยก
ขยะในชุมชน 

กองสาธารณสุข 70,000 35,440 35,440  

4. โครงการเฝาระวังการเผา
และควบคมุหมอกควันไฟปา  

สํานักปลดัเทศบาล 30,000 27,650 27,650  

5. โครงการจัดเก็บขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

กองชาง 2,900,000 2,460,189.03 2,460,189.03  

6. โครงการรณรงคตดิตั้ง
ระบบบําบัดนํ้าเสียเบ้ืองตน
ภายในครัวเรือน 

กองสาธารณสุข 30,000 16,920 16,920  

รวม 3,110,000 2,559,284.03 2,559,284.03  

 
ยุทธศาสตรท่ี  4  การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 

กองการศึกษา  40,000 39,836 39,836  
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2. โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต(ธรรมสัญจร) 

กองการศึกษา 10,000 7,300 7,300  

 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

3. โครงการสงเสรมิ อนุรักษ 
ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีปใหมเมือง 

กองการศึกษา 80,000 79,570 79,570  

4. โครงการ สืบฮีต โตยฮอย 
ผอกอย ปาเวณยีี่เปง  

กองการศึกษา 60,000 - - โอนลด 
(50,000) 

5. โครงการสงเสรมิสนับสนุน 
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว 

กองการศึกษา 50,000 49,500 49,500  

6. อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย กิจกรรม 
"การจัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช" 

สํานักปลดั 60,000 60,000 60,000  

รวม 300,000 236,206 236,206  
 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการงานวันเด็ก
แหงชาติ 

กองการศึกษา 100,000 98,575 98,575  

2. โครงการพัฒนาปรับปรุง
หองสมุดของ โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว 

กองการศึกษา 100,000 100,000 100,000  

3. โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรู 

กองการศึกษา 50,000 50,000 50,000  

4. โครงการอบรมการจัดทํา
และปรับปรุงพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาล 

กองการศึกษา 20,000 20,000 20,000  

5. โครงการคาสนับสนุน
คาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

กองการศึกษา 609,771 609,771 609,771  
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6. โครงการกิจกรรมพัฒนา 
ผูเรยีน 

กองการศึกษา 50,000 50,000 50,000  

7. โครงการคาใชจาย
อินเทอรเน็ตโรงเรียน 

กองการศึกษา 9,600 9,600 9,600  

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

8. โครงการคาจดัการเรียน
การสอน (รายหัว) 

กองการศึกษา 102,000 98,600 98,600  

9. โครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 

กองการศึกษา 5,000 5,000 5,000  

10.โครงการอาหารเสรมิ(นม) กองการศึกษา 1,481,230.00 950,583.32 950,583.32  
11. โครงการอาหาร
กลางวัน (ศพด.) 

กองการศึกษา 294,000 280,600 280,600  

12. โครงการอบรมฟนสวย
ยิ้มสดใส 

กองการศึกษา 2,000 2,000 2,000  

13. โครงการอาหาร
กลางวัน (รร.อนุบาลฯ) 

กองการศึกษา 940,000 866,800 866,800  

14. โครงการอบรมฟนสวย
ยิ้มสดใส 

กองการศึกษา 9,300 - -  

15. โครงการแขงขันกีฬา 
ประจําปตําบลแมแฝกใหม 

กองการศึกษา 400,000 103,999 103,999  

16. โครงการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณกีฬาแตละหมูบาน 

กองการศึกษา 30,000 9,600 9,600  

17. โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาของเยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษา 110,000 - -  

18. โครงการรณรงค
ปองกันโรคติดตอในชุมชน 

กองสาธารณสุข 75,000 1,300 1,300  

19. โครงการรณรงค
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

กองสาธารณสุข 62,609 53,689 53,689  

20. โครงการเฝาระวัง
ควบคุม และปองกัน
โรคตดิตอ โรคอุบัติใหม 
และโรคอุบัติซ้ํา 

กองสาธารณสุข 20,000 16,664 16,664  

21. โครงการรณรงค
ควบคุมและปองกันโรค
เอดสและการตั้งครรภไม
พรอมในวัยรุน 

กองสาธารณสุข 20,000 19,770 19,770  

22. โครงการตรวจประเมิน 
เพ่ือการรับรองปายสถาน
ประกอบการจาํหนาย

กองสาธารณสุข 30,000 21,519 21,519  
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อาหาร ตามเกณฑอาหาร
สะอาด รสชาติอรอย 
23. โครงการเฝาระวัง
คุณภาพนํ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 

กองสาธารณสุข 100,000 97,519.80 97,519.80  

 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

24. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 

กองสาธารณสุข  200,000 200,000 200,000  

25. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายตุําบล
แมแฝกใหม 

สํานักปลดัเทศบาล 65,000 19,850 19,850  

26. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี
ตําบลแมแฝกใหม 

สํานักปลดัเทศบาล 15,000 12,700 12,700  

27. โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพสําหรับ
ประชาชน 

สํานักปลดัเทศบาล 60,000 - -  

28. โครงการเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

สํานักปลดัเทศบาล 11,977,200 11,453,300 11,453,300  

29. โครงการเบ้ียยังชีพผู
พิการ 

สํานักปลดัเทศบาล 2,496,000 2,452,000 2,452,000 
 

30. โครงการเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

สํานักปลดัเทศบาล 210,000 187,000 187,000  

31. โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บานเจดียแมครัว 

กองการศึกษา 1,488,000 1,590,760 1,590,760  

32. โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บานแมแฝก 

กองการศึกษา 524,000 530,460 530,460  

33. อุดหนุนองคกร
ปกครองสวน ทองถ่ิน ท่ี
รับผิดชอบดาํเนิน ตาม
โครงการจดัหาวัสดุ 
อุปกรณ ในสถานท่ีกลาง 
สําหรับเปนศูนยรวม
ขาวสาร การจัดซื้อจดัจาง
ของหนวยการ บริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน 
อําเภอสันทราย 

กองคลัง 20,000 - - โอน
งบประมาณตั้ง
รายการใหม
อุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการรวม
ในการ
ชวยเหลือ
ประชาชน 

รวม 21,822,650 19,911,660.12 19,911,660.12  
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ยุทธศาสตรท่ี  6  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 
 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

สํานักปลดัเทศบาล 80,000 600 600  

2. โครงการฝกอบรมและ
ซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

สํานักปลดัเทศบาล 10,000 7,850 7,850  

3. คาใชจายในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

สํานักปลดัเทศบาล 300,000 - -  

4. โครงการบริหารศูนย  
อปพร. เทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว 

สํานักปลดัเทศบาล 10,000 - - โอนลด 
ครั้งท่ี 3/2561 

(10,000) 
5. โครงการฝกอบรม
ทบทวนบทบาทและหนาท่ี
ของสมาชิกอปพร. เทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000 28,010 28,010  

6. โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

สํานักปลดัเทศบาล 15,000 9,050 9,050  

7. โครงการปองกันยา 
เสพติดในสถานศึกษา 

กองการศึกษา 15,000 15,000 15,000  

8. โครงการ to be 
number one 

กองสาธารณสุข 15,000 14,135 14,135  

รวม 475,000 74,645 74,645  

 
ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ประจําปงบปพ.ศ. 2561
ประมาณ 

สํานักปลดัเทศบาล 50,000 - -  

2. โครงการเสริมสรางความ
สามัคคีปรองดองและ

สํานักปลดัเทศบาล 20,000 - -  
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สมานฉันท เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 
3. โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000 - -  

 

 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

4. โครงการอบรมใหความรู 
เรื่อง การปองกันผลประโยชน
ทับซอนและการปองกันการ
ทุจริต ของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักปลดัเทศบาล 20,000 14,450 14,450  

5. โครงการคลินิกกฎหมาย
เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

สํานักปลดัเทศบาล 15,000 - -  

6. โครงการประชุมประชาคม
เพ่ือจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถ่ิน  

สํานักปลดัเทศบาล 30,000 2,000 2,000  

7. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

กองคลัง 400,000 287,715 287,715  

รวม 565,000 304,165 304,165  
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

ครั้งท่ี  2/2561   
ขอมูล  ณ  วันท่ี  5  ตุลาคม  2561 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 
แผนพัฒนา 
ป 2561 

อนุมัติ 
งบประมาณ 

คิดเปน 
รอยละ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

คิดเปน 
รอยละ 

เบิกจาย คิดเปน 
รอยละ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

165 9 5.45 9 5.45 9 5.45 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 

27 6 22.22 4 14.81 4 14.81 

3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตสิิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยางยั่งยืน 

15 6 40.00 6 40.00 6 40.00 

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

18 6 33.33 5 27.78 5 27.78 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

155 33 21.29 29 18.71 29 18.71 

6. ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบเรยีบรอยในชุมชน 

14 8 57.14 6 42.86 6 42.86 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารจัดการ
บานเมืองท่ีด ี

11 7 63.64 3 27.27 3 27.27 

รวม 405 75 18.52 62 15.35 62 15.35 
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รายงานการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน 
เทศบาลตําบลเจดยีแมครัว 

 
     1.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวในภาพรวม 

ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว          
ไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน  ตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จํานวน  220  คน  สรุปได  ดังนี้  

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1.  เพศ     

ชาย 156 70.91 

หญิง 64 29.09 

2.  อายุ   

ต่ํากวา  20  ป 3 1.36 

20  -  30  ป 8 3.64 

31  -  40  ป 9 4.09 

41  -  50  ป 39 17.73 

51  -  60  ป 85 38.64 

มากกวา  60  ป 76 34.55 

3.  การศึกษา   

ประถมศึกษา 96 43.64 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 68 30.91 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 20 9.09 

ปริญญาตรี 20 9.09 

สูงกวาปริญญาตรี 12 5.45 

อ่ืนๆ 4 1.82 

4.  อาชีพ   

ราชการ 16 7.27 
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เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 8 3.64 

คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 52 23.64 

รับจาง 44 20.00 

นักเรียนนักศึกษา 0 0 

เกษตรกร 84 38.18 

อ่ืนๆ 16 7.27 

 
สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวในภาพรวม 

โดยผูตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานในประเด็นตางๆ  สรุปไดดังนี้ 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

ไม 
พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 39 17.73 173 78.64 8 3.64 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 37 16.82 171 77.73 12 5.45 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 32 14.55 160 72.73 28 12.73 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 32 14.55 164 74.55 24 10.91 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 19 8.64 180 81.82 21 9.55 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 24 10.91 176 80.00 20 9.09 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 20 9.09 168 76.36 32 14.55 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 36 16.36 156 70.91 28 12.73 

 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวในภาพรวม  ปรากฏวาใน
จํานวนหัวขอประเด็น ท้ัง 8  ขอ  นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  13.58,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  76.59  
และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  9.83  จากจํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน  220  ราย     

 
สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 16.36 76.36 7.27 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 12.73 78.18 9.09 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10.00 77.73 12.27 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 10.91 80.00 9.09 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 16.36 72.73 10.91 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 10.00 82.27 7.73 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 17.73 67.27 15.00 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 19.55 70.91 9.55 
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ผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน  ปรากฏวาในจํานวนหัวขอประเด็น  ท้ัง  8  ขอ  นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  
14.20,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  75.68  และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  10.11  จากจํานวนผูตอบแบบประเมิน  
จํานวน  220  ราย     

 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 25.45 74.55 0.00 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 10.91 76.36 12.73 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 18.18 76.82 5.00 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 14.55 76.36 9.09 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 12.73 78.18 9.09 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 15.45 77.27 7.27 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 12.73 76.36 10.91 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 16.36 76.36 7.27 

 
ผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวดานการพัฒนา

เศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน  ปรากฏวาในจํานวนหัวขอประเด็น ท้ัง 8  ขอ  
นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  15.80,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  76.53  และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  7.67  
จากจํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน  220  ราย     

 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศนอยางย่ังยืน 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 19.55 78.18 2.27 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 17.09 76.36 9.55 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 12.73 75.00 12.27 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 10.00 77.27 12.73 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 12.27 70.91 16.82 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 13.18 79.09 7.73 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 17.73 71.82 10.45 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 10.91 83.64 5.45 

 
ผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยางยั่งยืน  ปรากฏวาในจํานวนหัวขอประเด็น     ท้ัง 
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8  ขอ  นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  10.91,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  76.53  และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  
9.66  จากจํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน  220  ราย     

 
 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 18.18 73.18 8.64 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.27 81.82 10.91 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 11.36 78.18 10.45 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 10.91 77.73 11.36 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 14.09 72.27 13.64 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 13.18 80.00 6.82 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 16.36 72.73 10.91 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 17.73 71.82 10.45 

 
ผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวดานการอนุรักษ ฟนฟู

และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  ปรากฏวาในจํานวนหัวขอประเด็น         ท้ัง 
8  ขอ  นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  13.64,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  75.97  และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  
10.40  จากจํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน  220  ราย     

 
 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 20.00 76.36 3.64 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 21.82 63.64 14.55 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 16.36 70.91 12.73 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 13.18 74.55 12.27 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 18.18 68.18 13.64 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 12.73 81.82 5.45 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 15.91 76.36 7.73 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 13.64 77.27 9.09 
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ผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม  ปรากฏวาในจํานวนหัวขอประเด็น ท้ัง 8  ขอ  นั้น  
เฉลี่ยความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  16.48,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  73.64  และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  9.89  
จากจํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน  220  ราย     

 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 20.00 72.73 7.27 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 17.73 69.09 13.18 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 20.45 66.82 12.73 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 9.09 85.91 5.00 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 19.55 70.91 9.55 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 16.36 81.82 1.82 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 13.64 77.73 8.64 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 15.00 76.36 8.64 

 
ผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวดานการจัดระเบียบ

ภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย  ปรากฏวาในจํานวนหัวขอประเด็น 
ท้ัง 8  ขอ  นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  16.48,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  75.17,  และไมพอใจอยูท่ี
รอยละ  8.35  จากจาํนวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน  220  ราย     
 

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวยนวัตกรรมการบริหารท่ีเหมาะสม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 25.45 69.09 5.45 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 19.55 67.73 12.73 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 16.36 74.55 9.09 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 14.55 78.18 7.27 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 12.73 76.36 10.91 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 14.09 76.82 9.09 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 20.45 67.27 12.27 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 20.00 75.00 5.00 
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ผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวดานการพัฒนาการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวยนวัตกรรมการบริหารท่ีเหมาะสม  ปรากฏวาในจํานวนหัวขอประเด็น ท้ัง 8  ขอ  
นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  17.90,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  73.13  และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  8.98  
จากจํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน  220  ราย     
 
 
 
 
 
 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3)  พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๒๙  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ ว 5797  ลงวันท่ี  10  ตุลาคม  ๒๕๕9  เรื่อง  ซักซอมแนวทางและหลักเกณฑ
การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  (แกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3)  พ.ศ. ๒๕61  หลักเกณฑและแนวทาง  รายละเอียดอ่ืนๆ  สําหรับการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขอ  7  แนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3)  พ.ศ. ๒๕61  เปนแบบท่ีกําหนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดให ซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี
ประกาศใชงบประมาณรายจาย       

เพ่ือใหการประเมินเปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังกลาว  โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้   

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  

สําหรับแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 18.58 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 13.92 
3. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 65 58.42 
  3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 9.00 
  3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 9.33 
  3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 9.17 
  3.4 วิสัยทัศน (5) 4.25 
  3.5 กลยุทธ (5) 4.25 

  3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 4.50 
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  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 4.50 
  3.8 แผนงาน (5) 4.42 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 4.50 
  3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4.50 

รวม 100 90.92 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.ขอมูลสภาพท่ัวไปของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ  เชน  ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

18.58 
2.58 

 (2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2.00 

 (3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) 1.92 

 (4) ขอมูลเก่ียวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประชา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 1.92 

 (5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงนํ้า)   

 (2) 1.92 

 (6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจาํป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมอืง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ  

(2) 2.00 

 (7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.92 

 (8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ.  

(2) 2.00 

 (9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ ดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวม คิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 

(3) 2.33 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี  
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง 
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร ปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน 

15 
(2) 

14.16 
1.75 
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นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 
4.0 

 (2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะการบังคับใช 
ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(1) 1.00 

 

 

 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา การ
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพตดิ เทคโนโลย ี
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน   

(2) 1.67 

 (4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม ตางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(2) 1.75 

 (5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีม ีผลตอ
สิ่งแวดลอมการพัฒนา  

(2) 2.00 

 (6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ พัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงาน ไดแก S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ  
T-Threat (อุปสรรค)  

(2) 1.75 

 (7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง พ้ืนท่ี มี
การน าเสนอปญหา คนหาสาเหตขุองปญหาหรือ สมมติฐานของ
ปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการ แกไขปญหา การกําหนด
วัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

(2) 1.75 

 (8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการ เบิกจาย
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน สรุป
สถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ เบิกจายงบประมาณ 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนา ทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1) 1.00 

 (9) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคญั ผลกระทบ และ สรปุปญหา
อุปสรรคการดาํเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการ แกไข ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 

(1) 1.00 

3. ยุทธศาสตร  ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลอง กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

65 
(10) 

58.42 
9.00 
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3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกร ปกครองสวน
ทองถ่ิน  

และเช่ือมโยง หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand 4.0 65 

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกร ปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยง หลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
Thailand 4.0 

(10) 9.33 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ นโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) 9.17 

 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

3. ยุทธศาสตร (ตอ) 
3.4 วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และสมัพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5) 4.25 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตาม อํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการ บรรลุวิสยัทัศน หรอื
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ ดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน 

(5) 4.25 

3.6 เปาประสงคของแต
ละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ มีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 4.50 

3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร 
(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 4.50 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด จุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจาก เปาประสงค ตัวช้ีวัดคา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ี มีความชัดเจน น าไปสูการจัดทําโครงการ
พัฒนาทองถ่ินใน แผนพัฒนาทองถ่ินสีป โดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยง ดังกลาว 

(5) 4.42 

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผล ผลติ / 
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนากลุมจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ พัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด และ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 4.50 

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลติ/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด 
กลุมหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการ
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางถูกตอง
และครบถวน 

(5) 4.50 
 

รวมคะแนน 100 90.92 
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ผลการดําเนินงาน (ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

1 กอสรางรางระบายนํ้า หมูท่ี  13 พ้ืนท่ีหมูท่ี 13 ไดรับการกอสรางตามโครงการ  
แลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา  สามารถใช
งานตามวัตถุประสงคของการกอสราง 

520,000 520,000 - - อําเภอสันทราย/
กองชาง 

2 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 6 กองชางไดดําเนินการตามโครงการ  แลวเสร็จ
ตามกําหนดระยะเวลา  สามารถใชงานตาม
วัตถุประสงคของการกอสราง 

705,600 515,000 190,600 - กองชาง 

3 กอสรางศาลาอเนกประสงค/ศูนยเรียนรู 
เพ่ือชุมชมเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี 2 

กองชางไดดําเนินการตามโครงการ  แลวเสร็จ
ตามกําหนดระยะเวลา  สามารถใชงานตาม
วัตถุประสงคของการกอสราง 

1,100,000 898,500 201,500 - กองชาง 

4 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 13 กองชางไดดําเนินการตามโครงการ  แลวเสร็จ
ตามกําหนดระยะเวลา  สามารถใชงานตาม
วัตถุประสงคของการกอสราง 

857,500 620,000 237,500 - กองชาง 

5 ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟลทติกคอนกรีต  
หมูท่ี 4 

กองชางไดดําเนินการตามโครงการ  แลวเสร็จ
ตามกําหนดระยะเวลา  สามารถใชงานตาม
วัตถุประสงคของการกอสราง 

1,098,000 566,000 532,000 ผูประกอบการเขาดําเนินการ
ลาชา 

กองชาง 

6 โอเวอรเลยถนน หมูท่ี 14 กองชางไดดําเนินการตามโครงการ  แลวเสร็จ
ตามกําหนดระยะเวลา  สามารถใชงานตาม
วัตถุประสงคของการกอสราง 

180,000 180,000 - - กองชาง 

7 ขยายถนนพรอมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต หมูท่ี 14 

กองชางไดดําเนินการตามโครงการ  แลวเสร็จ
ตามกําหนดระยะเวลา  สามารถใชงานตาม
วัตถุประสงคของการกอสราง 

1,083,300 1,083,300 - ผูประกอบการเขาดําเนินการ
ลาชา 

กองชาง 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

8 กอสรางระบบกรองนํ้าบาดาลระบบประปา 
หมูท่ี 5 

กองชางไดดําเนินการตามโครงการ  แลวเสร็จ
ตามกําหนดระยะเวลา  สามารถใชงานตาม
วัตถุประสงคของการกอสราง 

342,000 340,000 2,000 - กองชาง 

9 โอเวอรเลยถนน หมูท่ี 8 กองชางไดดําเนินการตามโครงการ  แลวเสร็จ
ตามกําหนดระยะเวลา  สามารถใชงานตาม
วัตถุประสงคของการกอสราง 

888,800 462,000 426,800 - กองชาง 

รวม 6,775,200 5,184,800 1,590,400   

 
ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน 
 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

1 โครงการบริหารศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบล 
แมแฝกใหม 

- มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
จัดทําแผนการเกษตรป 2562 
- ประชุมคณะกรรมการในการดําเนินโครงการ
ของศูนยฯ โครงการงานวันเกษตร  และงาน
ตางๆ ของศูนยฯ 

25,000 - 25,000 - สํานักปลดัเทศบาล 
งานสงเสรมิ
การเกษตร 

 

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการ 
บริหารศูนยฯ 

ไมไดดําเนินการ  เน่ืองจากมีการปรับเปลีย่น
คณะกรรมการศูนยฯ 

30,000 - 30,000 - สํานักปลดัเทศบาล 
งานสงเสรมิ
การเกษตร 

3 โครงการงานวันเกษตรตําบลแมแฝกใหม - เกษตรกรเขารวมงาน  จํานวน  211  คน   
มีซุมนิทรรศการและการออกราน  จํานวน  
19  กิจกรรม  และการประกวดผลผลิตทาง
การเกษตร  จํานวน  10  ชนิด 

80,000 80,000 - - สภาพอากาศเปนอุปสรรคใน
การดําเนินงานเน่ืองจาก
ชวงเวลาท่ีจัดงานเปนฤดฝูน 
- มีระยะเวลาในการเตรยีม
งานนอย 

สํานักปลดัเทศบาล 
งานสงเสรมิ
การเกษตร 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

4 โครงการฝกอบรมการเพาะปลูกผกัปลอดภัย
บริโภคในครัวเรือน 

- มีผูเขารวมอบรม  จํานวน  50  คน 
- เกษตรกรมสามารถปลูกผักปลอดภัยบริโภค
ในครัวเรือน 

20,000 20,000 - - ควรจะมีการทําโครงการ
อยางตอเน่ือง 

สํานักปลดัเทศบาล 
งานสงเสรมิ
การเกษตร 

5 โครงการฝกอบรมการกําจดัศัตรูพืช (LSEP) - มีผูเขารวมอบรม  จํานวน  50  คน 
- ผูเขารวมอบรมสามารถผลติสารกําจัด
ศัตรูพืชปลอดสารพิษและมคีวามเขาใจในการ
กําจัดศัตรูพืช 

30,000 18,025 11,975 - สํานักปลดัเทศบาล 
งานสงเสรมิ
การเกษตร 

6 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- ทําการฝกอบรมคณะกรรมการโครงการฯ 
จํานวน  30  คน  โดยวิทยากรจาก  
อบต.ก๊ืดชาง  เพ่ือใหผูเขาอบรมมคีวามรูความ
เขาใจในงานปกปกทรัพยากรธรรมชาต ิ

30,000 8,275 21,725 - สํานักปลดัเทศบาล 
งานสงเสรมิ
การเกษตร 

 
รวม 215,000 126,300 88,700   

 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศนอยางย่ังยืน 
 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

1 โครงการเฝาระวังการเผาและควบคุมหมอก
ควันไฟปา 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูและ
ฝกปฏิบัติการเฝาระวังการเผาและควบคุม
หมอกควันไฟปา  ผูเขารวมโครงการ 50 คน 

30,000 27,650 2,350 - งาน ปภ. 
สํานักปลดัเทศบาล 

2 โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอนเพ่ือ
สิ่งแวดลอมท่ีดี เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

มีการจัดกิจกรรมอบรมใหความรู เรื่อง ภาวะ
โลกรอน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหแกนักเรียนในสถานศึกษา  
และกิจกรรมปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียว  

20,000 11,085 8,915 - ปญหาดานสถานท่ีการจัด
อบรม 
- ปญหาดานวิทยากรควรมี
กิจกรรมระหวางการอบรม 

กองสาธารณสุขฯ 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

3 โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน มีการจัดกิจกรรมจํานวน  5  กิจกรรม  
ไดแก 
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดแยก
ขยะในสถานศึกษา  มีผูเขารวมอบรม 
จํานวน 131 คน ผูเขารับการอบรม มี
ความรูเพ่ิมมากข้ึนเก่ียวกับการคัดแยกขยะ 
2. กิจกรรมรณรงคคดัแยกขยะอันตราย
ชุมชน โดยการจดัหาภาชนะรองรบัขยะ
อันตรายวางไวในจดุท่ีกําหนด จํานวน 14 
หมูบาน และเทศบาลฯ จํานวน 1 จุด 
3. กิจกรรมธนาคารขยะ  มีการจดัตั้ง
ธนาคารขยะรีไซเคิล  จํานวน 2 แหง ไดแก 
บานปาปอ หมูท่ี 12 และบานกลางพัฒนา 
หมูท่ี 9 
4. กิจกรรมกองทุนขยะรไีซเคลิรวมใจ  ได
ดําเนินการในพ้ืนท่ี  หมูท่ี 4, หมูท่ี 6, หมูท่ี 
7, หมูท่ี 11 และหมูท่ี 13  
5. กิจกรรมรณรงคการจัดการขยะเปยกใน
ครัวเรือน โดยการจัดอบรมใหความรูการ
จัดการขยะเปยกในครัวเรือน และสาธิตการ
จัดทําถังขยะเปยกในครัวเรือนและ
สถานศึกษาในสังกัด ปจจุบันมีครวัเรือน
ตนแบบจัดทําถังขยะเปยกและคัดแยกขยะ
อินทรียหรือขยะเปยก จํานวน 369 
ครัวเรือน 

70,000 35,440 34,560 - ผูเขารวมโครงการยังมี
จํานวนนอย กิจกรรมการ
อบรมประชาชนไมใหความ
สนใจ 
- กิจกรรมรณรงคคดัแยกขยะ
ควรเนนเปนเชิงปฏิบัติการ 
และควรจัดกิจกรรมอยาง
ตอเน่ือง 
- ควรมีการประชาสัมพันธใน
เรื่องดังกลาวอยางตอเน่ือง 
- ควรขอความรวมมือจาก
หนวยงานราชการอ่ืน
ดําเนินการกิจกรรมคัดแยก
ขยะในชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

4 โครงการรณรงคติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสีย
เบ้ืองตน ภายในครัวเรือน 

ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดการนํ้าเสียในครัวเรือนโดยการติดตั้งถังดัก
ไขมัน” มีผูเขารวมโครงการจํานวน 50 คน 

30,000 16,920 13,080 - ควรมีการขยายผล
กลุมเปาหมายสู
ผูประกอบการรานจําหนาย
อาหาร 

กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการบริการจดัเก็บขยะในเขตเทศบาล ดําเนินการจัดเก็บขยะในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลเจดยีแมครัว 

2,900,000 2,460,189.03 439,810.97 - ปริมาณขยะมีเพ่ิมข้ึน 
- ขาดการคัดแยกขยะทําใหมี
นํ้าหนักมาก 

กองชาง/ 
กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ ปลูกตนไมในท่ีสาธารณประโยชน  หมูท่ี  11  
จํานวน  750  ตน  และผูเขารวมกิจกรรม  
จํานวน  178  คน 

60,000 8,000 52,000 - พ้ืนท่ีปลูกตนไมมจีํานวน
นอย 
- ปญหาดานสภาพอากาศ 

สํานักปลดัเทศบาล 
งานสงเสรมิ
การเกษตร 

รวม 3,110,000 2,559,284.03 550,715.97   
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ยุทธศาสตรท่ี  4  การอนุรักษ  ฟนฟูและสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

1 โครงการจดักิจกรรมวันสาํคัญทางพุทธ
ศาสนา 

ดําเนินกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา  
สําหรับ กลุมเด็ก เยาวชน ประชาชนไดเรยีนรู
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม และภมูิปญญา
ทองถ่ิน  และอนุรักษไวเพ่ือสืบทอดจนถึงรุน
ลูกหลาน  สงเสริมใหมสีวนรวมในการสราง
ความมั่นคง  เสริมภมูิคุมกันใหกับ
พระพุทธศาสนา  โดยวิธีการใชวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนามาเปนหลักในการดําเนินการ 
มีความสมัพันธท่ีดีตอสังคมใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข 

40,000 39,836 164  กองการศึกษา 

2 โครงการอบรมสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต(ธรรมสัญจร) 

ดําเนินกิจกรรมอบรมสงเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต(ธรรมสัญจร)
กลุมเด็กและเยาวชน  ขาราชการพนักงาน
ราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ  กลุมผูสูงอายุ
และสตรีแมบาน  กลุมผูนําชุมชน  และ
ประชาชนท่ัวไป  มีคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถแกปญหาชีวิตโดยนําธรรมะมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยูรวมใน
สังคมอยางมีความสุข 

10,000 7,300 2,700  กองการศึกษา 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

3 โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู สบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีปใหมเมือง 

ดําเนินกิจกรรมสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีปใหมเมืองกลุม
เด็ก  เยาวชน   และประชาชนท่ัวไปมีความรู
ถึงวันสําคัญ  ความเช่ือตางๆ ของคนเมือง
ในชวงปใหมเมือง  ไดเรียนรู  ตระหนักและ
เห็นคุณคาถึงวิถีวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
และกอใหเกิดจิตสาํนึกการอนุรักษและสืบ
ทอดตอไป อีกท้ังสามารถนําความรูท่ีไดรับไป
ใชในชีวิตประจําวัน  และไดเกิดความสํานึกใน
การแสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวทีตอญาติ
ผูใหญท่ีตนเคารพนับถือ 

80,000 79,570 430  กองการศึกษา 

4 โครงการ สบืฮตี โตยฮอย ผอกอย ปาเวณี  ยี่
เปง 

ไมดําเนินโครงการ  และโอนลดงบประมาณ 60,000 - 60,000 - กองการศึกษา 

5 โครงการสงเสริมสนับสนุน กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว 

ดําเนินกิจกรรมอบรมให กลุมเด็ก  เยาวชน   
ไดมีกิจกรรมรวมกันทํา   เกิดความสามัคคี  
รวมกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีดี ตอสาธารณชน  
รูจักการทํางานแบบกลุม   

50,000 49,500 500    ผูปกครองไมมเีวลาท่ีจะมา
บริการรบั-สง เด็กเพ่ือเขารวม
กิจกรรม  จึงทําใหเด็กขาด
โอกาสในการเขารวมกิจกรรม 

กองการศึกษา 

6 อุดหนุนงบประมาณตามโครงการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย กิจกรรม "การจัด
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดช" 

อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอสันทรายตาม
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
กิจกรรม "การจัดงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ  
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช” 

60,000 60,000 - - สํานักปลดัเทศบาล 

รวม 300,000 236,206 63,794   
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ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

1 โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ ดําเนินกิจกรรมวันเด็ก  โดยใหเด็กไดมี
กิจกรรมแสดงออก   เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
เด็กรอบดานอยางสมดุล   

100,000 98,575 1,425 - กองการศึกษา 

2 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมดุของ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบลเจดยีแมครัว 

จัดหาวัสดุหองสมดุท่ีเอ้ือตอการอานและการ
เรียนรู  สงเสริมใหเด็กมีนิสยัรักการอาน 
สงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดานคือดานรางกาย 
อารมณ จติใจ สังคม และสติปญญาใหเตม็
ศักยภาพ 

100,000 100,000 -  กองการศึกษา 

3 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู จัดแหลงเรียนรูเพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรู
จากแหลงเรยีนรูของโรงเรียน  โดยเรียนรูจาก
ประสบการณจริง  ทําใหมีพัฒนาการท่ี
เหมาะสมกับวัย 

50,000 50,000 -  กองการศึกษา 

4 โครงการอบรมการจัดทําและปรับปรุง
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา โรงเรยีน
อนุบาล 

จัดกิจกรรมอบรมการจดัทําหลักสตูรและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือทบทวน
การจัดทําหลักสตูร ใหแกครเูพ่ือใหโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัวมีหลักสูตร
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ 

20,000 20,000 -  กองการศึกษา 

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน -คาจัดการเรยีนการ
สอน(รายหัว) -คาหนังสือเรียน -คาอุปกรณ
การเรยีน -คาเครื่องแบบนักเรียน -คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ  เพ่ือแบงเบาภาระใหกับ
ผูปกครอง  และเด็กมสีื่อการเรียนการสอนท่ี
มีความเหมาะสมกับการเรยีนรู  สงเสริมใหมี
พัฒนาการท่ีสมวัย 

609,771 609,771 -  กองการศึกษา 
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ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

6 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหเดก็ไดเขารวม
กิจกรรมของสถานศึกษา  สงผลใหมี
พัฒนาการท่ีดีสมวัย 

50,000 50,000 -  กองการศึกษา 

7 โครงการคาใชจายอินเทอรเน็ตโรงเรียน เพ่ือเปนคาใชจายอินเทอรเน็ตโรงเรียน
สําหรับนักเรียนและครูผูสอนใชอินเตอรเน็ต
ในการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและมีความรู
มากยิ่งข้ึน 

9,600 9,600 - - กองการศึกษา 

8 โครงการคาจัดการเรยีนการสอน(รายหัว) จัดหาวัสดุ  สื่อการเรียนการสอน  เพ่ือใหเด็ก
นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน
ท่ีเหมาะสมสําหรับสงเสริมพัฒนาการ และมี
กิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการ 

102,000 98,600 3,400  กองการศึกษา 

9 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 

จัดฝกอบรมการจดัทําหลักสูตรใหแกครู  เพ่ือ
ทบทวนการจัดทําหลักสูตร  เพ่ือใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดยีแมครัวมี
หลักสตูรการศึกษาท่ีมีคณุภาพ 

5,000 5,000 - ปญหาดานระยะเวลาการ
อบรม 

กองการศึกษา 

10 โครงการอาหารเสรมิ(นม) จัดหาอาหารเสริม(นม)  ใหเด็กนักเรียนไดรับ
อาหารท่ีมีโภชนาการท่ีดี  สงผลใหมีนํ้าหนัก  
สวนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 

1,481,230 950,583.32 530,646.68 - กองการศึกษา 

11 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาใหแกโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว 

จัดหาอาหารกลางวันสาํหรับเด็กนักเรียนทุก
คนใหไดรับอาหารตามวัยท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ  สงผลใหมีการเจรญิเติบโตมสีุขภาพ
ท่ีดี  มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมีสุขภาพ 
ท่ีแข็งแรง 

294,000 280,600 13,400 - กองการศึกษา 

 

 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 43 
 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

12 โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใส จัดฝกอบรมใหความรูแกผูปกครองใหมีความ 
รูเรื่องการดูแลสุขภาพปากและฟน สงผลให
เด็กนักเรยีนมีสุขภาพปากและฟนท่ีดีข้ึน 

2,000 2,000 - - กองการศึกษา 

13 โครงการอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนทุกคน
ไดรับอาหารตามวัยท่ีเหมาะสมและเพียงพอ   
สงผลใหมีการเจรญิเติบโต   มีสุขภาพท่ีดี  มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย  มีสุขภาพ ท่ี
แข็งแรง 

940,000 866,800 73,200 - กองการศึกษา 

14 โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใส จัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการดูแลฟน 
เพ่ือใหผูปกครองมีความรูเรื่องการดูแล
สุขภาพปากและฟน สงผลใหเด็กนักเรียนมี
สุขภาพปากและฟนท่ีดีข้ึน 

9,300 - 9,300 - กองการศึกษา 

15 โครงการแขงขันกีฬา ประจําป 
ตําบลแมแฝกใหม 

จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา  ใหประชาชน  
เยาวชน รูจักใชเวลาวางออกกําลังกาย  ทําให
มีสุขภาพแข็งแรง  มีสุขภาพจิตท่ีด ี มีความ
สัมพันธไมตรีท่ีดีตอกัน โดยใชกีฬาเปนสื่อ 
และเปนการพัฒนาทักษะดานการแขงขัน
กีฬาใหดียิ่งข้ึน 

400,000 103,999 296,001 - กองการศึกษา 

16 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับประชาชน  เยาวชน 
ออกกําลังกาย  ทําใหมีสุขภาพแข็งแรง  มี
สุขภาพจิตท่ีดี  มีความสัมพันธไมตรีท่ีดีตอกัน 

30,000 9,600 20,400 - กองการศึกษา 

17 โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬาของ
เยาวชนและประชาชน 

ปงบประมาณ 2561 ไมมีการสนับสนุน
งบประมาณการแขงขันกีฬาของเยาวชนและ
ประชาชน 

110,000 - 110,000 - กองการศึกษา 
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18 โครงการรณรงคปองกัน โรคตดิตอในชุมชน ดําเนินการจัดกิจกรรมทีมพัฒนากลไกการมี
สวนรวมของชุมชน ในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก  และกิจกรรมการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

75,000 1,300 73,700 - ประชาชนขาดความ
ตระหนักและความรวมมือใน
การกําจัดแหลงเพาะพันธุ
ลกูนํ้ายุงลาย 

กองสาธารณสุขฯ 

19 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมฟนฟูความรู 
อาสาปศุสตัว  และกิจกรรมฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา ในพ้ืนท่ีตําบลแมแฝกใหม ท้ัง
14 หมูบาน  จํานวนสุนัขและแมวรวม 
1,725  ตัว 

62,609 53,689 8,920 - ปญหาในการรวบรวม
รายช่ืออาสาปศสุัตว การ
สํารวจประชากรสัตวไมท่ัวถึง 
ยังมีสุนัขและแมวท่ีไมมี
เจาของไมไดรับวัคซีน 
- ควรมีการตดิตามตรวจสอบ
การทํางาน กระตุนการทํางาน
ของอาสาปศุสัตว และ
ดําเนินการจัดการกับสัตวท่ีไม
มีเจาของใหไดรับวัคซีน 

กองสาธารณสุขฯ 

20 โครงการเฝาระวังควบคุม และปองกัน
โรคตดิตอ โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ํา 

จัดอบรมใหความรูตามโครงการ  เมื่อวันท่ี  
28  สิงหาคม  2561   

20,000 16,664 3,336 - ปญหาดานวิทยากร และ
ระดับอายุของผูเขาอบรมท่ี
แตกตางกัน 

กองสาธารณสุขฯ 

21 โครงการรณรงคควบคุม และปองกันโรค
เอดส และการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องโรคเอดส  
โรคตดิตอทางเพศสมัพันธ และการตั้งครรภ
ไมพรอมในวัยรุน คือ นักเรียนระดบัมัธยา
ศึกษาตอนตน ร.ร.บานเจดียแมครวั จํานวน 
2 รุน มผีูเขารวมกิจกรรมจํานวน 67 คน  
คิดเปนรอยละ 101.04  

20,000 19,770 230 - ปญหาดานสถานท่ีจัดอบรม 
- ควรเพ่ิมกิจกรรมสันทนา
การในการอบรมใหเหมาะสม
กับวัยผูเขารวมกิจกรรม 

กองสาธารณสุขฯ 
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22 โครงการตรวจประเมิน เพ่ือการรบัรองปาย
สถานประกอบการจําหนายอาหาร ตาม
เกณฑอาหารสะอาด รสชาติอรอย 

จัดกิจกรรมการตรวจประเมินรานจําหนาย
อาหารตามเกณฑอาหารสะอาด รสชาติอรอย  
จํานวน 35 ราน และกิจกรรมการอบรมฟนฟู
ความรูดานการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 40 
คน 

30,000 21,519 8,481 - ปญหาขอมูลผูประกอบการ
ไมเปนปจจุบัน 
- ควรจัดกิจกรรมการสุมตรวจ
สถานประกอบการอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง 

กองสาธารณสุขฯ 

23 โครงการเฝาระวังคุณภาพนํ้าเพ่ือการ
อุปโภคบรโิภค 

ดําเนินการปรับฐานขอมลูแหลงนํ้าประปา
หมูบาน  เก็บตัวอยางนํ้าประปาหมูบานสง
ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  โดยใช
เกณฑมาตรฐานประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 
2553 เรื่อง นํ้าประปาดื่มได  และ
ประชาสมัพันธผลการตรวจฯและแนะนํา
วิธีการดูแลรักษาระบบประปาหมูบาน 

100,000 95,519.80 2,480.20 - ปญหาในการคัดเลือกแหลง
นํ้าประปาเพ่ือสงตรวจ และ
หลังการตรวจพบแบคทีเรียใน
นํ้าประปาท่ีสงตรวจ 
- ควรตั้งงบประมาณให
เพียงพอเพ่ือสงนํ้าประปา
ตรวจใหครบทุกแหงในพ้ืนท่ี 

กองสาธารณสุขฯ 

24 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 

200,000 200,000 - - กองสาธารณสุขฯ 

25 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุตําบล
แมแฝกใหม 

ดําเนินการตามโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผูสูงอายุตาํบลแมแฝกใหม มผีูเขารวมจํานวน  
100  คน   

65,000 19,850 45,150 - สํานักปลดัเทศบาล 

26 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี
ตําบลแมแฝกใหม 

ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรตีําบลแมแฝกใหม ผูเขารวม
โครงการจํานวน  70  คน 

15,000 12,700 2,300 - สํานักปลดัเทศบาล 
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27 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสาํหรับ
ประชาชน 

ไมไดดําเนินการ 60,000 - 60,000 - สํานักปลดัเทศบาล 

28 โครงการเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ ดําเนินการเบิกจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  แลว
จํานวน  12  เดือน 

11,977,200 11,453,300 523,900 - สํานักปลดัเทศบาล 

29 โครงการเบ้ียยังชีพผูพิการ ดําเนินการเบิกจายเบ้ียยังชีพผูพิการ  แลว
จํานวน  12  เดือน 

2,496,000 2,452,000 44,000 - สํานักปลดัเทศบาล 

30 โครงการเบ้ียผูปวยเอดส ดําเนินการเบิกจายเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  
แลวจํานวน  12  เดือน 

210,000 187,000 23,000 - สํานักปลดัเทศบาล 

31 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บานเจดียแมครัว 

ดําเนินการอุดหนุนงบประมาณอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบานเจดียแมครัว 

1,627,940 1,590,760 37,180 - กองการศึกษา 

32 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บานแมแฝก 

ดําเนินการอุดหนุนงบประมาณอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบานแมแฝก 

531,000 530,460 540 - กองการศึกษา 

33 อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
รับผิดชอบดาํเนิน ตามโครงการจดัหา
วัสดุ อุปกรณ ในสถานท่ีกลาง สําหรับ
เปนศูนยรวมขาวสาร การจัดซื้อจดัจาง
ของหนวยการ บริหารราชการสวน
ทองถ่ิน อําเภอสันทราย 

ไมดําเนินการเน่ืองจากมีการยกเลกิ
โครงการ 

20,000 - 20,000 - สํานักปลดัเทศบาล 

รวม 21,822,650 19,911,660.12 1,910,989.88   
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ยุทธศาสตรท่ี  6  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 
 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดทําปายรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน  และตั้งจุดบริการประชาชน 

80,000 600 79,400 - งาน ปภ. 
สํานักปลดัเทศบาล 

2 โครงการฝกอบรมและซอมแผนอพยพหนี
ไฟใหกับสถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

จัดกิจกรรมอบรมและซอมแผนการอพยพ 
หนีไฟใหกับโรงเรียนอนุบาลและศนูยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครวั 

10,000 7,850 2,150 - งาน ปภ. 
สํานักปลดัเทศบาล 

3 คาใชจายในการปองกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 

ไมมีการดําเนินการ 300,000 - 300,000 - งาน ปภ. 
สํานักปลดัเทศบาล 

4 โครงการบริหารศูนย อปพร. เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 

ไมมีการดําเนินการ 10,000 - 10,000 - งาน ปภ. 
สํานักปลดัเทศบาล 

5 โครงการฝกอบรมทบทวนบทบาทและ
หนาท่ีของสมาชิกอปพร. เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 

จัดกิจกรรมอบรมทบทวนบทบาทและหนาท่ี
แกสมาชิกอปพร. เทศบาลตําบลเจดีย 
แมครัว จาํนวน 50  คน   

30,000 28,010 1,990 - งาน ปภ. 
สํานักปลดัเทศบาล 

6 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ ดําเนินการฝกอบรมใหความรูในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบาน
เจดียแมครัว  จํานวน 102 คน 

15,000 9,050 5,950 - งาน ปภ. 
สํานักปลดัเทศบาล 

7 โครงการปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องยาเสพตดิ
ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานแมแฝก และ
โรงเรียนบานเจดียแมครัว 

15,000 15,000 0 - ปญหาดานสถานท่ีในการ
อบรม  

งาน ปภ. 
สํานักปลดัเทศบาล 

8 โครงการ to be number one ดําเนินการอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติด
ใหแกแกนนําสุขภาพ และผูนําชุมชนตําบล 
แมแฝกใหม จํานวน 70 คน 

15,000 14,135 865 - ปญหาดานวิทยากรและ
ผูเขารวมกิจกรรม 
- ควรขยายกลุมเปาหมายใน
การจัดกิจกรรมตอไป 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 475,000 74,645 400,355   
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ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

1 โครงการฝกอบรม เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

ไมดําเนินการ 50,000 - 50,000 - สํานักปลดัเทศบาล 

2 โครงการเสรมิสรางความสามัคคีปรองดอง
และ สมานฉันท เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

ไมดําเนินการ 20,000 - 20,000 - สํานักปลดัเทศบาล 

3 โครงการปกปองสถาบันสําคญัของชาติของ
เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว 

ไมดําเนินการ 30,000 - 30,000 - สํานักปลดัเทศบาล 

4 โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจดัทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ดําเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตําบล
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 

30,000 2,000 28,000 - จํานวนผูเขารวมประชุม
นอย และมีการจัดประชุม
ประชาคมบอยครั้ง  
ประชาชนไมใหความสนใจ 

งานแผนและ
งบประมาณ 

สํานักปลดัเทศบาล 

5 โครงการการปองกันดานผลประโยชนทับ
ซอนและการปองกันการทุจริตของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 

จัดอบรมใหความรูเรื่องการปองกันดาน
ผลประโยชนทับซอนและการปองกันการ
ทุจริตของเทศบาลตําบลเจดยีแมครัว ณ หอง
ประชุมเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ผูเขารวม
จํานวน 70 คน 

20,000 14,450 5,550 - ปญหาดานระยะเวลาการ
จัดการอบรม 

งานนิติการ 
สํานักปลดัเทศบาล 

6 โครงการคลินิกกฎหมายเทศบาลตาํบลเจดีย
แมครัว 

ไมไดดําเนินการ 15,000 - 15,000 - สํานักปลดัเทศบาล 

7 โครงการจดัทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

ดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินในระบบ LTAX มีแผนท่ีฐานท่ีมี 
ประสิทธิภาพของเทศบาลตาํบลเจดียแมครัว 

400,000 287,715 112,285 - กองคลัง 

8 โครงการจดัหาครุภณัฑสาํนักงาน (โตะ
ทํางานเหล็กพรอมกระจกของงานทะเบียน
ราษฎรฯ) 

ดําเนินการจัดหาโตะทํางานเหล็กพรอม
กระจกของงานทะเบียนราษฎรฯ จํานวน 1 
ชุด 

7,500 7,500 - - สํานักปลดัเทศบาล 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

9 โครงการจดัหาเกาอ้ีทํางานสําหรับงาน
สํานักงานของงานนิติการ 

ดําเนินการจัดหาเกาอ้ีทํางานสําหรับงาน
สํานักงานของงานนิติการ  จํานวน  1  ตัว 

3,500 3,500 - - สํานักปลดัเทศบาล 

10 โครงการจดัหาครุภณัฑสาํนักงาน 
(เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา) 

ดําเนินการจัดหาเครื่องโทรสารแบบใช
กระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง 
 

18,000 8,560 9,440 - สํานักปลดัเทศบาล 

11 โครงการจดัหาครุภณัฑสาํนักงาน (เกาอ้ี
สําหรับประธานน่ังประชุม)ของเทศบาลฯ 

ดําเนินการจัดหาเกาอ้ีสําหรับประธานน่ัง
ประชุม  ของเทศบาลฯ  จํานวน 1 ตัว 

5,000 5,000 - - สํานักปลดัเทศบาล 

12 โครงการจดัหาครุภณัฑสาํนักงาน (เกาอ้ี
สําหรับงานสํานักงานของงานทะเบียน
ราษฎรฯ) 

ดําเนินการจัดหาเกาอ้ีสําหรับงานสํานักงาน
ของงานทะเบียนราษฎรฯ จาํนวน 2 ตัว 

7,000 7,000 - - สํานักปลดัเทศบาล 

13 โครงการจดัหาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา 

ดําเนินการจัดหาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 

3,300 3,150 150 - สํานักปลดัเทศบาล 

14 โครงการจดัหาครุภณัฑสาํนักงาน (ตูเหล็ก 
2 บาน ของสํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 6 
ตู 

ดําเนินการจัดหาตูเหล็ก 2 บาน ของสํานัก
ปลัดเทศบาล  จํานวน 6 ตู 

33,000 32,100 900 - สํานักปลดัเทศบาล 

15 โครงการจดัซื้อเครื่องชุมสาย โทรศัพท 
(ตูสาขาโทรศัพท)  จํานวน  1  เครื่อง 
 

อยูระหวางการดําเนินการจัดหาฯ  และ
ดําเนินการกันเงินเบิกจายงบประมาณแลว 

39,900 - - - สํานักปลดัเทศบาล 

16 โครงการจดัซื้อไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ
พรอมเครื่องรับ-สงสัญญาณ  จํานวน  1  
ชุด 

อยูระหวางการดําเนินการจัดหาฯ  และ
ดําเนินการกันเงินเบิกจายงบประมาณแลว 

3,700 - - - สํานักปลดัเทศบาล 

17 โครงการจดัซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก  
แบบ  2  บาน  จํานวน  1  ตู 

อยูระหวางการดําเนินการจัดหาฯ  และ
ดําเนินการกันเงินเบิกจายงบประมาณแลว 

3,850 - - - สํานักปลดัเทศบาล 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

18 จัดซื้อเครื่องชวยหายใจชนิดถังอากาศ 
(SCBA) พรอมอุปกรณสะพายหลัง, อุปกรณ
หายใจ, หนากาก, ถังอากาศแรงดันไมนอย
กวา 300 บาร ขนาดความจุถัง 6.8 ลิตร
จํานวน  2  ชุด 

อยูระหวางการดําเนินการจัดหาฯ  และ
ดําเนินการกันเงินเบิกจายงบประมาณแลว 

200,000 - - - งาน ปภ. 
สํานักปลดัเทศบาล 

19 โครงการจดัหาโตะทํางานเหล็กพรอม
กระจก จํานวน  1  ชุด 

ดําเนินการจัดหาโตะทํางานเหล็กพรอม
กระจก จํานวน  1  ชุด 

7,500 7,500 - - กองคลัง 

20 โครงการจดัหาตูเอกสารเหล็ก    2  บาน  
จํานวน  5  ตู 

ดําเนินการจัดหาตูเอกสารเหล็ก    2  บาน  
จํานวน  5  ตู 

27,500 27,500 - - กองคลัง 

21 จัดหาเกาอ้ีทํางาน  จํานวน  1  ตวั ดําเนินการจัดหาเกาอ้ีทํางานสําหรับงาน
จัดเก็บรายได  จํานวน 1  ตัว 

3,500 3,500 - - กองคลัง 

22 จัดหาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง 

ดําเนินการจัดหาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA จํานวน 2 เครื่อง 

5,000 4,400 600 - กองคลัง 

23 โครงการจดัซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ
ประตไูดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. 
จํานวน 1 ตู 

ดําเนินการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ
ประตไูดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. 
จํานวน 1 ตู 

5,500 5,350 150 - กองการศึกษา 

24 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สาํหรับสํานักงาน ดําเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 15,800 200 - กองการศึกษา 

25 จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง ดําเนินการจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง 
จํานวน  1 เครื่อง 

11,000 5,200 5,800 - กองการศึกษา 

26 จัดหาเกาอ้ีทํางาน  จํานวน  1  ตวั อยูระหวางการดําเนินการจัดหาฯ  และ
ดําเนินการกันเงินเบิกจายงบประมาณแลว 

4,900 - - - กองการศึกษา 

27 จัดหาพัดลมแบบติดผนัง  ขนาดเสนผา- 
ศูนยกลาง  18  น้ิว  จํานวน  10  ตัว 

อยูระหวางการดําเนินการจัดหาฯ  และ
ดําเนินการกันเงินเบิกจายงบประมาณแลว 

14,390 - - - กองการศึกษา 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

28 จัดหาพัดลมแบบเพดาน  ขนาดเสนผา- 
ศูนยกลาง  16  น้ิว  จํานวน  10  ตัว 

อยูระหวางการดําเนินการจัดหาฯ  และ
ดําเนินการกันเงินเบิกจายงบประมาณแลว 

10,990 - - - กองการศึกษา 

29 จัดหาเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร  จํานวน  
1  เครื่อง   

อยูระหวางการดําเนินการจัดหาฯ  และ
ดําเนินการกันเงินเบิกจายงบประมาณแลว 

13,300 - - - กองการศึกษา 

30 จัดหาเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนท่ี   
จํานวน  1  ชุด  พรอมไมคลอย  2  ตัว 

อยูระหวางการดําเนินการจัดหาฯ  และ
ดําเนินการกันเงินเบิกจายงบประมาณแลว 

13,000 - - - กองการศึกษา 

31 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สาํหรับสํานักงาน 
จํานวน  1  เครื่อง   

ดําเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
สํานักงาน จํานวน  1  เครื่อง   

16,000 16,000 - - กองสาธารณสุขฯ 

32 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน  1  
เครื่อง 

ดําเนินการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน  
1  เครื่อง 

3,200 2,100 1,100 - กองสาธารณสุขฯ 

33 จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศ ขนาด 36,000  
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง พรอมตดิตัง้ 

ดําเนินการจัดซื้อเครื่องปรับ อากาศ ขนาด 
36,000 บีทียูจํานวน 1 เครื่อง 

47,000 45,000 2,000 - กองสาธารณสุขฯ 

34 จัดหาเกาอ้ีทํางาน  จํานวน  3  ตวั ดําเนินการจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน  จํานวน  3  
ตัว 

10,500 10,500 - - กองสาธารณสุขฯ 

35 จัดซื้อเกาอ้ีสาํนักงาน (พนักพิงต่ํา)  จํานวน  
2  ตัว 

ดําเนินการจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จาํนวน  2  
ตัว 

9,000 7,000 2,000 - กองชาง 

36 จัดซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร  (เครือ่งพิมพ
แบบฉีดหมึก ขนาด  A4) จํานวน 1 เครื่อง 

ดําเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  
ขนาด  A4  จาํนวน  1  เครื่อง 

4,300 3,950 350 - กองชาง 

37 จัดซื้อครภุัณฑกอสราง  (เครื่องตบดิน)  
จํานวน   1  เครื่อง 

ดําเนินการจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน  1  
เครื่อง 

22,000 17,500 3,500 - กองชาง 

38 จัดซื้อครภุัณฑสํารวจ  (เทปวัดระยะ) ไมไดดําเนินการ  3,500 - 3,500 เน่ืองจากไมมผีูจําหนายเทปวัด
ระยะตามคณุสมบัติท่ีกําหนด 

กองชาง 

39 จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศ ขนาด 36,000  
บีทียูจํานวน 1 เครื่อง พรอมติดตัง้ 

ดําเนินการจัดซื้อเครื่องปรับ อากาศ ขนาด 
36,000 บีทียูจํานวน 1 เครื่อง พรอมติดตั้ง 

47,000 45,000 2,000 - กองชาง 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(การติดตามและประเมินผล) 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปญหา/ขอเสนอแนะ หนวยดําเนินการ 

40 จัดหาเกาอ้ีทํางาน  จํานวน  1  ตวั ดําเนินการจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน  1  ตัว 
 

5,500 5,490 10 - กองชาง 

41 จัดซื้อไมโครโฟนไรสายแบบมือถือพรอม
เครื่องรับ-สงสัญญาณ  จํานวน  1  ชุด 

อยูระหวางการดําเนินการจัดหาฯ  และ
ดําเนินการกันเงินเบิกจายงบประมาณแลว 

3,700 - - - กองชาง 

รวม 1,194,030 592,765 292,535   
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สวนท่ี  4 
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   มีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้  

4.1  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  1  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 
 1.  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณควรเปนไปตามความตองการของชุมชมท่ีมีความสําคัญและ
เรงดวนไดรับความเดือดรอน  เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนในการกระจายงบประมาณดําเนินโครงการของแตละ
หมูบาน 
 2.  หนวยงานควรมีการสํารวจสภาพของโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนปจจุบันเพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหตรงกับความตองการของประชาชนโดยเรงดวน  เชน  สภาพถนนเพ่ือการสัญจรชํารุดเปนหลุมบอ
ประชาชนใชเสนทางไดรับความเดือดรอน  ไฟฟาก่ิงสาธารณะ   
 3.  ควรนําโครงการท่ีไดบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลมาดําเนินการใหมากข้ึนเสื่อเพ่ือใหสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
 4.  ควรเพ่ิมการจัดสรรงบประมาณดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมากข้ึน 

4.2  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูความย่ังยืน 
 1.  ควรสงเสริมการผลิตพืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษในชุมชน  เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิต
เพ่ิมมูลคาของผลผลิตทางการเกษตร  อันสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2.  ควรสงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีใหเปนรูปธรรมและยั่งยืน   

4.3  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศน
อยางย่ังยืน 
 1.  ควรสง เสริมกิจกรรมเ ก่ียวกับการปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในพ้ืนท่ี 
 2.  ควรจัดใหมีชุมชนตัวอยางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี 
 3.  ควรจัดสรรงบประมาณใหชุมชนดําเนินการในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามความตองการของชุมชน 

4.4  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  4  การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

 1.  ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมการใหความรูเก่ียวกับการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินโดยเนนปลูกฝงตอเด็กเล็กเยาวชนใหซึมซับศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
ทองถ่ินใหมีการสืบสานสืบทอดตอไป 
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4.5  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 1.  งบประมาณสวนใหญเปนงบดานการจายเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูติดเชื้อ  ทําให
งบประมาณในดานนี้ท่ีจะใชในการพัฒนาลดลง 
 2.  ควรมีการดําเนินการหรือเตรียมการสําหรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุท้ังระบบ  ตั้งแตวันท่ีกาวเขาสู
วัยผูสูงอายุ  และวัยผูสูงอายุ  ซ่ึงมีการแยกประเภทของผูสูงอายุออกตามความสามารถในการชวยเหลือตนเอง  
และภาวะสุขภาพ  โดยมีการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม  เชน    
  -  วัยท่ีกาวเขาสูวัยผูสูงอายุ  และวัยผูสูงอายุ  ท่ีสามารถชวยเหลือตนเองไดดี  สุขภาพแข็งแรง  
ควรเนนใหมีการทํากิจกรรมรวมกัน  เชน  โรงเรียนผูสูงอายุ  เพ่ือกระตุนใหการเขารวมสังคม       ติดสังคม
นอกบานมากข้ึน  โดยมอบหมายงานพัฒนาชุมชนดําเนินการ  เพ่ือกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการไดหลากหลาย 
  -  การจัดตั้งศูนย  Long  Term  Care  เพ่ือเปนศูนยดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงโดยความ
รวมมือของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเจดียแมครัว 

4.6  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  6  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอย
ในชุมชน 
 1.  ควรทบทวนโครงการ/กิจกรรมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ
เรียบรอย  มีการติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินงานหลังดําเนินการเสร็จสิ้นโครงการ 

4.7  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 1.  วัสดุ  อุปกรณ  และเครื่องมือตางๆ  ท่ีมีความจําเปนในการใหบริการประชาชนควรจัดใหมีปริมาณ
เพียงพอและมีความพรอมสําหรับการใชงานหรือการใหบริการแกประชาชน 
 2.  โครงการท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  เชน  โครงการเสริมสราง
ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท  โครงการปกปองสถาบัน  และโครงการคลินิกกฎหมาย            มี
ความสําคัญตอประชาชนทุกคน  และสนองนโยบายของรัฐบาล  เห็นควรดําเนินการ  เพ่ือความปรองดองของ
ประชาชน  ปกปองสถานบันท่ีเปนศูนยรวมจิตใจคนท้ังประเทศ  รวมท้ังประชาชนเคารพกฎเกณฑ  ระเบียบ  
กฎหมายในการดําเนินชีวิตใหเปนไปตามกฎหมาย 
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	ยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ยุทธศาสตร์ที่  6  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
	ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
	ครั้งที่  2/2561
	ข้อมูล  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  2561
	แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๙  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย    ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.3/ ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  ๒๕๕9  เรื่อง  ซักซ้อมแนว...
	เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้
	แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
	สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
	Uยุทธศาสตร์ที่  2U  การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
	Uยุทธศาสตร์ที่  3U  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
	Uยุทธศาสตร์ที่  4U  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	Uยุทธศาสตร์ที่  5U  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	Uยุทธศาสตร์ที่  6U  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
	Uยุทธศาสตร์ที่  7U  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	ส่วนที่  4
	ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
	จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว   มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดังนี้
	4.1  ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
	2.  หน่วยงานควรมีการสำรวจสภาพของโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงกับความต้องการของประชาชนโดยเร่งด่วน  เช่น  สภาพถนนเพื่อการสัญจรชำรุดเป็นหลุมบ่อประชาชนใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน  ไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ
	3.  ควรนำโครงการที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลมาดำเนินการให้มากขึ้นเสื่อเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
	4.  ควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้น
	4.2  ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
	1.  ควรส่งเสริมการผลิตพืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษในชุมชน  เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร  อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
	2.  ควรส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
	4.3  ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
	1.  ควรส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่
	2.  ควรจัดให้มีชุมชนตัวอย่างในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
	3.  ควรจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนดำเนินการในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความต้องการของชุมชน
	4.4  ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	1.  ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเน้นปลูกฝังต่อเด็กเล็กเยาวชนให้ซึมซับศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้มีการสืบสานสืบทอดต่อไป
	4.5  ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	1.  งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อ  ทำให้งบประมาณในด้านนี้ที่จะใช้ในการพัฒนาลดลง
	2.  ควรมีการดำเนินการหรือเตรียมการสำหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งระบบ  ตั้งแต่วันที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  และวัยผู้สูงอายุ  ซึ่งมีการแยกประเภทของผู้สูงอายุออกตามความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง  และภาวะสุขภาพ  โดยมีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม  เช่น
	-  วัยที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  และวัยผู้สูงอายุ  ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี  สุขภาพแข็งแรง  ควรเน้นให้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน  เช่น  โรงเรียนผู้สูงอายุ  เพื่อกระตุ้นให้การเข้าร่วมสังคม       ติดสังคมนอกบ้านมากขึ้น  โดยมอบหมายงานพัฒนาชุมชนดำเนินก...
	-  การจัดตั้งศูนย์  Long  Term  Care  เพื่อเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์แม่ครัว
	1.  วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือต่างๆ  ที่มีความจำเป็นในการให้บริการประชาชนควรจัดให้มีปริมาณเพียงพอและมีความพร้อมสำหรับการใช้งานหรือการให้บริการแก่ประชาชน
	2.  โครงการที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เช่น  โครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์  โครงการปกป้องสถาบัน  และโครงการคลินิกกฎหมาย            มีความสำคัญต่อประชาชนทุกคน  และสนองนโยบายของรัฐบาล  เห็นควรดำเนินการ  เ...


