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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ก

คํานํา
ดวยระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัด ทําแผนขององค กรปกครองสว นทองถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 29 ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นาเป น
ผูดําเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต องดําเนินการกําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ท อ งถิ่ น เสนอต อ สภาท อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น พร อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน ในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปด ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายใน เดือนตุลาคมของทุกป
การติ ด ตามประเมิ น ผล ถื อเปน ขั้ น ตอนที่สําคัญ อยางยิ่งของการนํา แผนไปสูการปฏิบัติ
เนื่องจากการติดตามผล จะทําใหผูเกี่ยวของไดทราบความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผน ทราบถึง
ปญหาและอุปสรรค ความสําเร็จและความลมเหลวของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 7 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูความยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบ
นิเวศอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ
เรียบรอยในชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามระเบียบดังกลาวเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
จึงตองมีการประเมินผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
เพื่อใหทราบถึงการดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม และสนองตอบตอปญหาและความ
ต อ งการของประชาชนในท อ งถิ่ น มากน อ ยเพี ย งใด เพื่ อ ให ส ามารถนํ า มาพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานให มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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สวนที่ 1
บทนํา
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมาย
ไม เหมื อนกั น แต กระบวนการทั้ งสองมี ความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่ อนํ าแนวคิ ดและหลั กการติ ดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหนายกเทศมนตรีตําบล
เจดียแมครัว พนักงานเทศบาล พนักงานจาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว สามารถกํากับดูแล ทบทวน
และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวจึงเปนการติดตามผลที่ใหความสําคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว หรือกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการ หรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกําหนดไวหรือไม
รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน
2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวตรวจสอบดูวา
แผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
ไวหรือไมอยางไร
3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น และขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. ความสํ า คั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลเจดียแมครัววาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําให
ทราบและกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาได อ ย า งเป น รู ป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะทํ า ให ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง
(strengths) จุ ด อ อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) ป ญ หาหรื อ อุ ป สรรค (threats) ของ
แผนพัฒ นาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) โครงการ กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิด จากผู บริหารทองถิ่ น
สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง
บุคลากรของเทศบาลตํ าบลเจดี ยแมครั ว สภาพพื้ นที่ และผูมีสว นเกี่ย วของเพื่อนําไปสูการปรับ ปรุงแผนงาน
โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนตําบล/เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
บทสรุ ป ของความสํ า คั ญ ก็ คื อ ในการไปสู ก ารวางแผนการพั ฒ นาในป ต อ ๆ ไป เพื่ อ ให เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความ
สุขุมรอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่ งที่ เ ป น ป ญ หาและอุป สรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญ หาลงใหได
ดําเนินการปรับปรุงใหดีขึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนได
เสียในเทศบาลตําบลเจดียแมครัวให เกิดประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมาย
ประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนา 1

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ
เพื่ อการพั ฒนาท องนั้ นว า มี ป ญ หาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปน
วัตถุประสงคไดดังนี้
1. เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารราชการท องถิ่ น ของเทศบาลตํา บลเจดี ยแม ครั ว ซึ่ ง จะช ว ย
ตอบสนองภารกิจ ตามอํ า นาจหนา ที่ ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มี ประสิ ทธิ ภ าพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกําหนดไว
3. เพื่อเปน ขอมูล สําหรับ เรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนิน งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในตําบล แม
แฝกใหมหรือสังคมสวนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ ๒๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กําหนดใหตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกําหนดไวดังนี้
ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือก
อีกได ซึ่ งตามระเบี ยบขอ 28 นี้ ทางเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดแตงตั้งคณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประกอบดวย
1. นางผองพรรณ แสงคํา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประธานกรรมการ
2. นายสงัด สายคําฟู
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว กรรมการ
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
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3. นายณรงค กองเงิน
4. นายสมเพชร ตาวินโน
5. นางเพ็ญทิพา รูรอบ
6. นายดิเรก จิรชวาลวิสุทธิ์
7. นางศิรินธร มูลแดง
8. นางอรุณี สายหมอก
9. น.ส.ธันยนชิ า สิทธิพงษเจริญ
10. นายสุรพงค กาสุริยะ
11. นายสวัสดิ์ เสาขัน
12. น.ส.ชนภัส อินกวา
13. นางนงนุช ถารียะ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว กรรมการ
ผูแทนประชาคมตําบลแมแฝกใหม
กรรมการ
ผูแทนประชาคมตําบลแมแฝกใหม
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมแฝก
กรรมการ
ครู กศน.ตําบลแมแฝกใหม
กรรมการ
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
กรรมการ
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
หัวหนาฝายอํานวยการ
กรรมการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได จากการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาต อ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นั บ แต วั น รายงานผลและเสนอความเห็ น ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน ระยะเวลาไม นอยกวาสิบ วั น
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบให
หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดํ าเนิ นการหรือรวมดํ าเนิ นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการ ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
(5) ผู บ ริ ห ารท องถิ่ น เสนอผลการติดตามและประเมิน ผลตอ สภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป
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ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม

4. วิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดี ยแมครั ว ไดกําหนด
แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้
1. แจงใหทุกสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานติดตามแผนงาน/ โครงการที่ตั้งไว ปละ
2 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
- ครั้งที่ 2 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561)
2. นําผลการดําเนินงานในแผนพัฒนาทองถิ่นปที่ดําเนินการ นําสรุปโครงการที่ดําเนินการ
จริงจากโครงการที่ตั้งไวในแผนวามีการดําเนินการจริงกี่โครงการและคิดเปนรอยละเทาไร โดยนําขอมูลจาก
ระบบ e-Plan มาเปนขอมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. ใหมีการสํารวจแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นั บ แต วั น รายงานผลและเสนอความเห็ น ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน ระยะเวลาไม นอยกวาสิบ วั น
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคั ญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิ น
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้
1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
3. ช ว ยให ก ารใช ท รั พยากรต าง ๆ เกิ ดความประหยั ด คุ ม ค าไม เ สี ย ประโยชน ประหยั ด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ
ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ
5. กระตุนใหผู ปฏิบัติงานและผูเกี่ยวข องกับการพั ฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มี ความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรั บปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
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6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่นให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได
7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลเจดียแมครัวแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝาย
ตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัวเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรั กษาคุ ณภาพของงานหรื อภารกิ จให เ ป นไปและตรงตามวั ตถุ ประสงค ของโครงการ
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบลแมแฝกใหม/เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
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สวนที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
"ประชาชนตองมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
1. สงเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ ดานโครงสรางพื้นฐาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสว นรวมของประชาชนในการพัฒนาและแกไขปญหา
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมการจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการสังคมและการอนุรักษฟนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
4. เสริมสรางบูรณาการ การมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบรอย และสงเสริมความสามัคคีของคนภายในชุมชน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
นําไปสูเปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดพี รอมกาวสูประชาคมอาเซียน
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว 7 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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 จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
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5.2
5.3
5.4
5.5

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานงบกลาง

6. ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
6.2 แผนงานการศึกษา
6.3 แผนงานสาธารณสุข
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
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สวนที่ 3
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดว ยระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององค กรปกครองสว นทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ขอ ๒๙ ไดกําหนดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน
ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอ
สภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 เรียบรอยแลว โดยใชแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
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3.1 แบบประเมิน/ติดตามตนเอง
แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น : เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณา
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับศักยภาพของทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

มี
ไมมี
การดําเนินงาน การดําเนินงาน
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
2. รายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
3. เทศบาลตําบลเจดีย แมครัว ไดจั ดทําแผนพัฒนาทองถิ่ นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามา
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ตอไป
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2559 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพืน้ ฐานเพือ่ รองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม

2561
จํานวน

งบประมาณ

165 583,135,250.00

2562
จํานวน

งบประมาณ

155 596,406,300.00

2563
จํานวน

งบประมาณ

155 597,111,300.00

2564
จํานวน

งบประมาณ

151 596,971,300.00

ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูความยั่งยืน

27

2,005,000.00

25

1,855,000.00

25

1,855,000.00

25

1,855,000.00

ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และระบบ
นิเวศนอยางยั่งยืน

15

3,626,000.00

15

3,626,000.00

15

3,626,000.00

15

3,626,000.00

ยุทธศาสตรการอนุรักษ
ฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น

17

990,000.00

16

930,000.00

16

930,000.00

16

930,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

154 33,051,100.00

140 32,594,000.00

140 32,764,000.00

139 29,814,000.00

ยุทธศาสตรการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและการ
รักษาความสงบเรียบรอยใน
ชุมชน

14

1,695,000.00

14

1,695,000.00

14

1,695,000.00

14

1,695,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจัดการบานเมืองทีด่ ี

11

2,060,000.00

9

1,640,000.00

8

640,000.00

8

440,000.00

รวม

403 626,562,350.00

374 638,746,300.00

373 638,621,300.00

368 635,331,300.00
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4. การจัดทํางบประมาณ
ผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลเจดีย แม ค รัว ไดป ระกาศใช ข อบั ญ ญั ติง บประมาณ เมื่ อวั น ที่ 15
กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณและงบประมาณการจายขาดเงินสะสมรวม
จํานวน 74 โครงการ งบประมาณ 31,486,600.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความ
ยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยาง
ยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
6. ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
รวม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

อนุมัติงบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

165

583,135,250.00

9

6,775,200.00

27

2,005,000.00

6

215,000.00

15

3,626,000.00

6

3,110,000.00

17

990,000.00

5

190,000.00

154

33,051,100.00

33

20,156,400.00

14

1,695,000.00

8

475,000.00

11

2,060,000.00

7

565,000.00

403

626,562,350.00

74

31,486,600.00

สรุป
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นป พ.ศ. 2561
จํานวน 403 โครงการ
โครงการที่ไดนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 74 โครงการ
คิดเปนรอยละ 18.36

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 11

แผนภูมิแสดงสัดสวนจํานวนโครงการแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 7

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 6

ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตร ที่ 1
ยุทธศาสตร ที่ 2
ยุทธศาสตร ที่ 3
ยุทธศาสตร ที่ 4
ยุทธศาสตร ที่ 5

ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตร ที่ 6
ยุทธศาสตร ที่ 7

จากกราฟที่ 1 แสดงสัดสวนของโครงการโดยแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา ทั้ง 7 ยุทธศาสตร
แสดงใหเห็นวา ยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 9 โครงการ, ยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน 6 โครงการ, ยุทธศาสตร
ที่ 3 จํ านวน 6 โครงการ, ยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 5 โครงการ, ยุทธศาสตรที่ 5 จํานวน 33
โครงการ, ยุทธศาสตรที่ 6 จํานวน 8 โครงการ และยุทธศาสตรที่ 7 จํานวน 7 โครงการ

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 12

สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2561 (ระหวางเดือนตุลาคม 2560-เดือนมีนาคม 2561)

โครงการ
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) หมูที่ 9 บานกลางพัฒนา
ตําบลแมแฝกใหม
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) หมูที่ 10 - 11 ตําบล
แมแฝกใหม

ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ
ดําเนินการ
อยูใน
ยังไมได
งบประมาณ ลงนามในสัญญา
เสร็จแลว
ระหวาง ดําเนินการ
ที่ไดรับ
ดําเนินการ

1,495,500.00 1,200,000.00



-

รวม
หมายเหตุ : ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

-

2,144,200.00 1,600,000.00

5,576,000.00 5,177,000.00

สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการตอง
ใชเงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ
2. ปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการ
เปนไปดวยความลาชา เนื่องจากขอจํากัดดานอํานาจหนาที่และงบประมาณ
3. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรลาชา
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ
ขอเสนอแนะ
1. นําโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวไปประสานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป
2. ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ไมสามารถ
ควบคุมได
3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพื้นที่และตามความจําเปน
4. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานที่มีงบประมาณอยูแลว
5. การพิ จ ารณาจั ดสรรงบประมาณควรเปน ไปตามความตองการของชุมชมที่มีความสําคัญและ
เรงดวนไดรับความเดือดรอน เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการกระจายงบประมาณดําเนินโครงการของแตละ
หมูบาน

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 13

รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
รวม

ลงนามในสัญญา
จํานวน
โครงการ

เบิกจาย
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ

-

-

-

-

1

8,275.00

-

-

2

1,104,117.37

2

1,104,117.37

-

-

-

-

18

9,601,043.00

18

9,330,583.00

1

15,000.00

1

15,000.00

1

140,290.00

1

140,290.00

23

10,868,725.37

22

10,589,990.37

แผนภูมิแสดงการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561)

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 14

25,000,000.00

งบประมาณตั้งไว
งบประมาณเบิกจาย

20,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00

0.00

1

2

3

4

5

6

7

รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ลงนามในสัญญา เบิกจายงบประมาณป 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
1. กอสรางรางระบายน้าํ
หมูที่ 3
2. กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 6
3. กอสรางศาลา
อเนกประสงค/ศูนยเรียนรูเพื่อ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
หมูที่ 2
4. กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 13
5. ปรับปรุงผิวจราจร แอส
ฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 4
6. โอเวอรเลยถนน หมูที่ 14
7. ขยายถนนพรอมปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต หมูที่ 14

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
อําเภอสันทราย

งบตาม
เทศบัญญัติ
520,000

ลงนาม
ในสัญญา
520,000

กองชาง

705,600

-

- จายขาดเงินสะสม

กองชาง

1,100,000

-

- จายขาดเงินสะสม

กองชาง

857,500

-

- จายขาดเงินสะสม

กองชาง

1,098,000

-

- จายขาดเงินสะสม

กองชาง

180,000

-

- จายขาดเงินสะสม

กองชาง

1,083,300

-

- จายขาดเงินสะสม

เบิกจาย

หมายเหตุ

520,000 งบพัฒนาจังหวัดฯ

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 15

8. กอสรางระบบกรองน้ํา
บาดาลระบบประปา หมูที่ 5
9. โอเวอรเลยถนน หมูที่ 8

กองชาง

342,000

-

- จายขาดเงินสะสม

กองชาง

888,800

-

- จายขาดเงินสะสม

รวม 6,775,200.00

520,000

520,000

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

1. โครงการบริหาร
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจํา
ตําบลแมแฝกใหม
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัดเทศบาล
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ
3. โครงการงานวันเกษตร
สํานักปลัดเทศบาล
ตําบลแมแฝกใหม
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
4.. โครงการอนุรักษ
สํานักปลัดเทศบาล
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
5. โครงการฝกอบรมการ
สํานักปลัดเทศบาล
เพาะปลูกผักปลอดภัยบริโภค
ในครัวเรือน
6. โครงการฝกอบรมการ
สํานักปลัดเทศบาล
กําจัดศัตรูพืช
รวม

งบตาม
เทศบัญญัติ
25,000.00

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

-

30,000.00

-

-

80,000.00

-

-

งบตาม
เทศบัญญัติ
30,000.00

ลงนาม
ในสัญญา
8,275.00

20,000.00

-

-

30,000.00

-

-

215,000.00

8,275.00

-

เบิกจาย

หมายเหตุ
-

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยางยั่งยืน
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

1. โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. โครงการรณรงคลดภาวะ กองสาธารณสุข
โลกรอนเพื่อสิ่งแวดลอมทีด่ ี
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
3. โครงการรณรงคคดั แยก กองสาธารณสุข
ขยะในชุมชน
4. โครงการเฝาระวังการเผา สํานักปลัดเทศบาล
และควบคุมหมอกควันไฟปา

งบตาม
เทศบัญญัติ
60,000.00

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

-

20,000.00

-

-

70,000.00

-

-

30,000.00

27,650.00

27,650.00

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 16

5. โครงการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู
6. โครงการรณรงคตดิ ตั้ง
ระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องตน
ภายในครัวเรือน

กองชาง

2,900,000.00 1,076,467.37 1,076,467.37

กองสาธารณสุข

30,000.00

-

-

รวม 3,110,000.00 1,104,117.37 1,104,117.37

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

1. โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา
2. โครงการอบรมสงเสริม
กองการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต(ธรรมสัญจร)
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

3. โครงการสงเสริม อนุรักษ
ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีปใหมเมือง
4. โครงการ สืบฮีต โตยฮอย กองการศึกษา
ผอกอย ปาเวณียี่เปง
5. โครงการสงเสริมสนับสนุน กองการศึกษา
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
รวม

งบตาม
เทศบัญญัติ
40,000.00

10,000.00

งบตาม
เทศบัญญัติ
80,000.00

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

1. โครงการงานวันเด็ก
แหงชาติ
2. โครงการพัฒนาปรับปรุง กองการศึกษา
หองสมุดของ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว
3. โครงการพัฒนาแหลง
กองการศึกษา
เรียนรู
4. โครงการอบรมการจัดทํา กองการศึกษา
และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

-

-

-

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

-

60,000.00

-

-

50,000.00

-

-

190,000.00

-

-

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลงนาม
ในสัญญา

งบตาม
เทศบัญญัติ
100,000.00

ลงนาม
ในสัญญา
98,575.00

98,575.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

เบิกจาย

โอนลด
(50,000)

หมายเหตุ
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5. โครงการคาสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
7. โครงการคาใชจาย
อินเทอรเน็ตโรงเรียน
8. โครงการคาจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)
9. โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
10. โครงการอาหารเสริม(นม)
11. โครงการอาหาร
กลางวัน (ศพด.)
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
12. โครงการอบรมฟนสวย
ยิ้มสดใส
13. โครงการอาหาร
กลางวัน (รร.อนุบาลฯ)
14. โครงการอบรมฟนสวย
ยิ้มสดใส
15. โครงการแขงขันกีฬา
ประจําปตําบลแมแฝกใหม
16. โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณกีฬาแตละหมูบาน
17. โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาของเยาวชนและ
ประชาชน
18. โครงการรณรงคปองกัน
โรคติดตอในชุมชน
19. โครงการรณรงคปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
20. โครงการเฝาระวัง
ควบคุม และปองกัน
โรคติดตอ โรคอุบัติใหม และ
โรคอุบัติซา้ํ
21. โครงการรณรงคควบคุม
และปองกันโรคเอดสและ
การตั้งครรภไมพรอมใน
วัยรุน

กองการศึกษา

594,300.00

244,650.00

244,650.00

กองการศึกษา

50,000.00

50,000.00

50,000.00

กองการศึกษา

9,600.00

-

-

กองการศึกษา

102,000.00

98,600.00

98,600.00

กองการศึกษา

5,000.00

5,000.00

5,000.00

กองการศึกษา
กองการศึกษา

1,481,230.00
294,000.00

300,048.00
145,000.00

300,048.00
75,400.00

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

งบตาม
เทศบัญญัติ
2,000.00

กองการศึกษา

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

-

940,000.00

395,760.00

204,000.00

กองการศึกษา

9,300.00

-

-

กองการศึกษา

400,000.00

-

-

กองการศึกษา

30,000.00

-

-

กองการศึกษา

110,000.00

-

-

กองสาธารณสุข

75,000.00

-

-

กองสาธารณสุข

40,000.00

-

-

กองสาธารณสุข

20,000.00

-

-

กองสาธารณสุข

20,000.00

19,770.00

19,770.00
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22. โครงการตรวจประเมิน กองสาธารณสุข
เพื่อการรับรองปายสถาน
ประกอบการจําหนายอาหาร
ตามเกณฑอาหารสะอาด
รสชาติอรอย
23. โครงการเฝาระวัง
กองสาธารณสุข
คุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค
24. สมทบกองทุน
กองสาธารณสุข
หลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
25. โครงการพัฒนาคุณภาพ สํานักปลัดเทศบาล
ชีวิตผูสูงอายุตําบลแมแฝก
ใหม
26. โครงการพัฒนา
สํานักปลัดเทศบาล
ศักยภาพกลุม พัฒนาสตรี
ตําบลแมแฝกใหม
27. โครงการฝกอบรม
สํานักปลัดเทศบาล
สงเสริมอาชีพสําหรับ
ประชาชน
28. โครงการเบี้ยยังชีพ
สํานักปลัดเทศบาล
ผูสูงอายุ
29. โครงการเบี้ยยังชีพผู
สํานักปลัดเทศบาล
พิการ
30. โครงการเบี้ยยังชีพ
สํานักปลัดเทศบาล
ผูปวยเอดส
31. โครงการอุดหนุนอาหาร กองการศึกษา
กลางวันโรงเรียนบานเจดีย
แมครัว
32. โครงการอุดหนุนอาหาร กองการศึกษา
กลางวันโรงเรียนบานแมแฝก
33. อุดหนุนองคกรปกครอง กองคลัง
สวน ทองถิ่น ที่รับผิดชอบ
ดําเนิน ตามโครงการจัดหา
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

30,000.00

-

-

100,000

-

-

200,000.00

-

-

งบตาม
เทศบัญญัติ
65,000.00

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

-

15,000.00

12,700.00

3,600.00

60,000.00

-

-

11,977,200.00 5,780,700.00 5,780,700.00
2,496,000.00 1,212,800.00 1,212,800.00
210,000.00

95,500.00

95,500.00

1,488,000.00

717,800.00

717,800.00

524,000.00

254,140.00

254,140.00

20,000.00

-

-
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วัสดุ อุปกรณ ในสถานที่
กลาง สําหรับเปนศูนยรวม
ขาวสาร การจัดซื้อจัดจาง
ของหนวยการ บริหาร
ราชการสวนทองถิ่น อําเภอ
สันทราย
รวม

21,662,630 9,601,043.00 9,330,583.00

ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

1. โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
2. โครงการฝกอบรมและ สํานักปลัดเทศบาล
ซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับ
สถานศึกษาในพื้นที่
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

3. คาใชจายในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
4. โครงการบริหารศูนย
สํานักปลัดเทศบาล
อปพร. เทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว
5. โครงการฝกอบรม
สํานักปลัดเทศบาล
ทบทวนบทบาทและหนาที่
ของสมาชิกอปพร. เทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว
6. โครงการปองกันและ
สํานักปลัดเทศบาล
แกไขปญหายาเสพติด
7. โครงการปองกันยา
กองการศึกษา
เสพติดในสถานศึกษา
8. โครงการ to be
กองสาธารณสุข
number one
รวม

งบตาม
เทศบัญญัติ
80,000.00

1. โครงการฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

เบิกจาย

10,000.00

งบตาม
เทศบัญญัติ
300,000.00

ลงนาม
ในสัญญา

หมายเหตุ

-

-

-

-

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

-

10,000.00

-

-

30,000.00

-

-

15,000.00

-

-

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

-

-

475,000.00

15,000.00

15,000.00

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ลงนาม
ในสัญญา

งบตาม
เทศบัญญัติ
50,000.00

-

โอนลด
ครั้งที่ 3/2561
(10,000)

หมายเหตุ
-
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ประจําปงบปพ.ศ. 2561
ประมาณ
2. โครงการเสริมสรางความ สํานักปลัดเทศบาล
สามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
3. โครงการปกปองสถาบัน สํานักปลัดเทศบาล
สําคัญของชาติของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
4. โครงการอบรมใหความรู สํานักปลัดเทศบาล
เรื่อง การปองกันผลประโยชน
ทับซอนและการปองกันการ
ทุจริต ของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

5. โครงการคลินิกกฎหมาย
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561
6. โครงการประชุมประชาคม สํานักปลัดเทศบาล
เพื่อจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถิ่น
7. โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
กองคลัง
และทะเบียนทรัพยสิน
รวม

20,000.00

-

-

30,000.00

-

-

20,000.00

-

-

งบตาม
เทศบัญญัติ
15,000.00

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

-

30,000.00

-

-

400,000.00

140,290.00

140,290.00

565,000.00

140,290.00

140,290.00
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม
ครั้งที่ 1/2561
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศน
อยางยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
6. ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

แผนพัฒนา อนุมัติ
คิดเปน ลงนาม คิดเปน
ป 2561 งบประมาณ รอยละ ในสัญญา รอยละ
165
9
5.45
-

เบิกจาย
-

คิดเปน
รอยละ
-

27

6

22.22

1

16.67

1

16.67

15

6

40.00

2

33.33

2

33.33

17

5

29.41

-

-

-

-

154

33

21.43

18

54.55

18

54.55

14

8

57.14

1

12.50

1

12.50

11

7

63.64

1

14.29

1

14.29
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รวม

403

74

18.36

23

31.08

23

31.08

สวนที่ 4
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดังนี้
4.1 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
1. การพิ จ ารณาจั ดสรรงบประมาณควรเปน ไปตามความตองการของชุมชมที่มีความสําคัญและ
เรงดวนไดรับความเดือดรอน เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการกระจายงบประมาณดําเนินโครงการของแตละ
หมูบาน
2. หน ว ยงานควรมี การสํ า รวจสภาพของโครงสรางพื้น ฐานใหเปน ปจจุบัน เพื่อแกไขปญ หาความ
เดือดรอนใหตรงกับความตองการของประชาชน เชน สภาพถนนเพื่อการสัญจรชํารุดเปนหลุมบอประชาชน
ใชเสนทางไดรับความเดือดรอน
3. ควรนําโครงการที่ไดบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลมาดําเนินการเพื่อใหตรงกับความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง
4. ควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณดานโครงสรางพื้นฐานใหมากขึ้น
4.2 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูความยั่งยืน
1. ควรสงเสริมการผลิตพืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษในชุมชน เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต
เพิ่มมูลคาของผลผลิตทางการเกษตร อันสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ควรสงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของพื้นที่ใหเปนรูปธรรมและยั่งยืน
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4.3 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศน
อยางยั่งยืน
1. ควรส ง เสริ ม กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในพื้นที่
2. ควรจัดใหมีชุมชนตัวอยางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี
3. ควรจัดสรรงบประมาณใหชุมชนดําเนินการในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามความตองการของชุมชน
4.4 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
1. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นโดยเนนปลูกฝงตอเด็กเล็กเยาวชนใหซึมซับศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ทองถิ่นใหมีการสืบสานสืบทอดตอไป

4.5 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. งบประมาณส ว นใหญ เ ป น งบด า นการจ ายเบี้ ย ยั งชี พ ของผู สู ง อายุ ผู พิ การ ผู ติ ด เชื้ อ ทํ า ให
งบประมาณในดานนี้ที่จะใชในการพัฒนาลดลง
4.6 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอย
ในชุมชน
1. ควรทบทวนโครงการ/กิจกรรมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ
เรียบรอย มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานหลังดําเนินการเสร็จสิ้นโครงการ
4.7 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
1. วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ ที่มีความจําเปนในการใหบริการประชาชนควรจัดใหมีปริมาณ
เพียงพอและมีความพรอมสําหรับการใชงานหรือการใหบริการแกประชาชน
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