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คํานํา 
  
  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ 29   ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน
ผูดําเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงคณะกรรมการฯ  จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงได จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน  ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปด ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายใน เดือนตุลาคมของทุกป   

การติดตามประเมินผล  ถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญอยางยิ่งของการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
เนื่องจากการติดตามผล  จะทําใหผูเก่ียวของไดทราบความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผน  ทราบถึง 
ปญหาและอุปสรรค  ความสําเร็จและความลมเหลวของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  7  ยุทธศาสตร  ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูความยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบ
นิเวศอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการอนุรักษ  ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน     

ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี  6  ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ

เรียบรอยในชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ดังนั้น  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามระเบียบดังกลาวเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
จึงตองมีการประเมินผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 
เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม  และสนองตอบตอปญหาและความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ินมากนอยเพียงใด  เพ่ือใหสามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง  
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-  พันธกิจการพัฒนาทองถ่ิน 
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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
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  โครงการ  กิจกรรมตางๆ  ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง 
บุคลากรของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนตําบล/เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ  ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ  ไป  เพ่ือใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความ
สขุุมรอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ  ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิด
จุดแข็งนี้  และเม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองต้ังรับใหม่ัน  รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังม่ันอยางสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค  เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได 
ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนได
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  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2559  ขอ  ๒๙  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
กําหนดใหตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกําหนดไวดังนี้ 
  ขอ 28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

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

อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามขอ  28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และอาจไดรับการคัดเลือก  
อีกได  ซ่ึงตามระเบียบขอ  28  นี้  ทางเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  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 แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  ขอ 29  ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน  
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบวัน      
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  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 พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป 
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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  
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบวัน      
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
 

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 
นําไปสูเปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดพีรอมกาวสูประชาคมอาเซียน  
 
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  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙   หมวด  ๖  ขอ  ๒๙  ไดกําหนดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน
ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงคณะกรรมการฯ  จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว             ได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ครั้งท่ี  1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561  เรียบรอยแลว  โดยใชแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ซ่ึงสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ครั้งท่ี  1  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
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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 1 
         ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
3.  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  ตามกระบวนการท่ี
บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙   โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน  เชน การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี  กอนนํามา
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ตอไป 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวันท่ี 28 
ตุลาคม  2559 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

165 583,135,250.00 155 596,406,300.00 155 597,111,300.00 151 596,971,300.00 

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

ยุทธศาสตรการอนรุักษ 
ฟนฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณแีละภูมิปญญา
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 

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 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 

ผูบริหารเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 15 
กันยายน 2560 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณและงบประมาณการจายขาดเงินสะสมรวม 
จํานวน  74  โครงการ  งบประมาณ  31,486,600.00  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
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความ
ยั่งยืน 

27 2,005,000.00 6 215,000.00 

3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยาง
ยั่งยืน 

15 3,626,000.00 6 3,110,000.00 

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

17 990,000.00 5 190,000.00 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

154 33,051,100.00 33 20,156,400.00 

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 403 626,562,350.00 74 31,486,600.00 

 
 
สรุป 
โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินป พ.ศ. 2561           จํานวน  403  โครงการ 
โครงการท่ีไดนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน    74  โครงการ 
คิดเปนรอยละ     18.36 
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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  5  โครงการ,  ยุทธศาสตรท่ี  5  จํานวน  33  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร  ที่  1

ยุทธศาสตร  ที่  2

ยุทธศาสตร  ที่  3

ยุทธศาสตร  ที่  4

ยุทธศาสตร  ที่  5

ยุทธศาสตร  ที่  6

ยุทธศาสตร  ที่  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 (ระหวางเดือนตุลาคม 2560-เดือนมีนาคม 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 
หมายเหตุ  :  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2560 - 31 มีนาคม 2561 
 
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 

- - - - 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความ
ยั่งยืน 

1 8,275.00 - - 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยาง
ยั่งยืน 

2 1,104,117.37 2 1,104,117.37 

ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- - - - 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 18 9,601,043.00 18 9,330,583.00 

ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั
และการรักษาความสงบเรยีบรอยในชุมชน 

1 15,000.00 1 15,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีด ี

1 140,290.00 1 140,290.00 

รวม 23 10,868,725.37 22 10,589,990.37 
 

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

(1  ตุลาคม  2560  -  31  มีนาคม  2561) 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1.  กอสรางรางระบายนํ้า  
หมูท่ี 3 

อําเภอสันทราย 520,000 520,000 520,000  งบพัฒนาจังหวัดฯ 

2.  กอสรางถนน คสล.     
หมูท่ี 6 

กองชาง 705,600 - -  จายขาดเงินสะสม 

3.  กอสรางศาลา
อเนกประสงค/ศูนยเรียนรูเพ่ือ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
หมูท่ี  2 

กองชาง 1,100,000 - - จายขาดเงินสะสม 

4.  กอสรางถนน คสล.      

หมูท่ี  13 

กองชาง 857,500 - - จายขาดเงินสะสม 

5.  ปรับปรุงผิวจราจร แอส

ฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 4 

กองชาง 1,098,000 - - จายขาดเงินสะสม 

6.  โอเวอรเลยถนน หมูท่ี 14 
 

กองชาง 180,000 - - จายขาดเงินสะสม 

7.  ขยายถนนพรอมปรับปรุง

ผิวจราจรแอสฟลทติก 

คอนกรีต หมูท่ี 14 

กองชาง 1,083,300 - - จายขาดเงินสะสม 
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งบประมาณเบิกจาย
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8. กอสรางระบบกรองนํ้า
บาดาลระบบประปา หมูท่ี 5 

กองชาง 342,000 - - จายขาดเงินสะสม 

9.  โอเวอรเลยถนน  หมูท่ี 8 
 

กองชาง 888,800 - - จายขาดเงินสะสม 

รวม 6,775,200.00 520,000 520,000  

 
ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการบริหาร
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจํา
ตําบลแมแฝกใหม 

สํานักปลดัเทศบาล 25,000.00 - -  

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบรหิารศูนยฯ 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 - -  

3. โครงการงานวันเกษตร
ตําบลแมแฝกใหม 

สํานักปลดัเทศบาล 80,000.00 - -  

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

4.. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 8,275.00 -  

5. โครงการฝกอบรมการ
เพาะปลูกผักปลอดภัยบริโภค
ในครัวเรือน 

สํานักปลดัเทศบาล 20,000.00 - -  

6. โครงการฝกอบรมการ
กําจัดศัตรูพืช 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 - -  

รวม 215,000.00 8,275.00 -  

 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศนอยางย่ังยืน 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สํานักปลดัเทศบาล 60,000.00 - -  

2. โครงการรณรงคลดภาวะ
โลกรอนเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีดี 
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กองสาธารณสุข 20,000.00 - -  

3. โครงการรณรงคคดัแยก
ขยะในชุมชน 

กองสาธารณสุข 70,000.00 - -  

4. โครงการเฝาระวังการเผา
และควบคมุหมอกควันไฟปา  

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 27,650.00 27,650.00  
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5. โครงการจัดเก็บขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

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

6. โครงการรณรงคตดิตั้ง
ระบบบําบัดนํ้าเสียเบ้ืองตน
ภายในครัวเรือน 

กองสาธารณสุข 30,000.00 - -  

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

 
ยุทธศาสตรท่ี  4  การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 

กองการศึกษา  40,000.00 - -  

2. โครงการอบรมสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต(ธรรมสัญจร) 

กองการศึกษา 10,000.00 - -  

 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

3. โครงการสงเสรมิ อนุรักษ 

ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีปใหมเมือง 

กองการศึกษา 80,000.00 - -  

4. โครงการ สืบฮีต โตยฮอย 
ผอกอย ปาเวณยีี่เปง  

กองการศึกษา 60,000.00 - - โอนลด 
(50,000) 

5. โครงการสงเสรมิสนับสนุน 
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว 

กองการศึกษา 50,000.00 - -  

รวม 190,000.00 - -  

 
ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการงานวันเด็ก
แหงชาติ 

กองการศึกษา 100,000.00 98,575.00 98,575.00  

2. โครงการพัฒนาปรับปรุง
หองสมุดของ โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว 

กองการศึกษา 100,000.00 100,000.00 100,000.00  

3. โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรู 

กองการศึกษา 50,000.00 50,000.00 50,000.00  

4. โครงการอบรมการจัดทํา
และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล 

กองการศึกษา 20,000.00 20,000.00 20,000.00  
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5. โครงการคาสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กองการศึกษา 594,300.00 244,650.00 244,650.00  

6. โครงการกิจกรรมพัฒนา 
ผูเรยีน 

กองการศึกษา 50,000.00 50,000.00 50,000.00  

7. โครงการคาใชจาย
อินเทอรเน็ตโรงเรียน 

กองการศึกษา 9,600.00 - -  

8. โครงการคาจดัการเรียน
การสอน (รายหัว) 

กองการศึกษา 102,000.00 98,600.00 98,600.00  

9. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 

กองการศึกษา 5,000.00 5,000.00 5,000.00  

10. โครงการอาหารเสรมิ(นม) กองการศึกษา 1,481,230.00 300,048.00 300,048.00  
11. โครงการอาหาร
กลางวัน (ศพด.) 

กองการศึกษา 294,000.00 145,000.00 75,400.00  

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

12. โครงการอบรมฟนสวย
ยิ้มสดใส 

กองการศึกษา 2,000.00 - -  

13. โครงการอาหาร
กลางวัน (รร.อนุบาลฯ) 

กองการศึกษา 940,000.00 395,760.00 204,000.00  

14. โครงการอบรมฟนสวย
ยิ้มสดใส 

กองการศึกษา 9,300.00 - -  

15. โครงการแขงขันกีฬา 
ประจําปตําบลแมแฝกใหม 

กองการศึกษา 400,000.00 - -  

16. โครงการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณกีฬาแตละหมูบาน 

กองการศึกษา 30,000.00 - -  

17. โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาของเยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษา 110,000.00 - -  

18. โครงการรณรงคปองกัน
โรคตดิตอในชุมชน 

กองสาธารณสุข 75,000.00 - -  

19. โครงการรณรงคปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

กองสาธารณสุข 40,000.00 - -  

20. โครงการเฝาระวัง
ควบคุม และปองกัน
โรคตดิตอ โรคอุบัติใหม และ
โรคอุบัติซ้าํ 

กองสาธารณสุข 20,000.00 - -  

21. โครงการรณรงคควบคุม
และปองกันโรคเอดสและ
การตั้งครรภไมพรอมใน
วัยรุน 

กองสาธารณสุข 20,000.00 19,770.00 19,770.00  
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22. โครงการตรวจประเมิน 
เพ่ือการรับรองปายสถาน
ประกอบการจาํหนายอาหาร 
ตามเกณฑอาหารสะอาด 
รสชาติอรอย 

กองสาธารณสุข 30,000.00 - -  

23. โครงการเฝาระวัง
คุณภาพนํ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 

กองสาธารณสุข 100,000 - -  

24. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 

กองสาธารณสุข  200,000.00 - -  

 

 

 

 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

25. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผูสูงอายุตําบลแมแฝก
ใหม 

สํานักปลดัเทศบาล 65,000.00 - -  

26. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี
ตําบลแมแฝกใหม 

สํานักปลดัเทศบาล 15,000.00 12,700.00 3,600.00  

27. โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพสําหรับ
ประชาชน 

สํานักปลดัเทศบาล 60,000.00 - -  

28. โครงการเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

สํานักปลดัเทศบาล 11,977,200.00 5,780,700.00 5,780,700.00  

29. โครงการเบ้ียยังชีพผู
พิการ 

สํานักปลดัเทศบาล 2,496,000.00 1,212,800.00 1,212,800.00 
 

30. โครงการเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

สํานักปลดัเทศบาล 210,000.00 95,500.00 95,500.00  

31. โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบานเจดีย
แมครัว 

กองการศึกษา 1,488,000.00 717,800.00 717,800.00  

32. โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบานแมแฝก 

กองการศึกษา 524,000.00 254,140.00 254,140.00  

33. อุดหนุนองคกรปกครอง

สวน ทองถ่ิน ท่ีรับผิดชอบ

ดําเนิน ตามโครงการจัดหา

กองคลัง 20,000.00 - -  
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วัสดุ อุปกรณ ในสถานท่ี

กลาง สําหรับเปนศูนยรวม

ขาวสาร การจัดซื้อจดัจาง

ของหนวยการ บริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน อําเภอ

สันทราย 

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

 
ยุทธศาสตรท่ี  6  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

สํานักปลดัเทศบาล 80,000.00 - -  

2. โครงการฝกอบรมและ
ซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

สํานักปลดัเทศบาล 10,000.00 - -  

 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

3. คาใชจายในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

สํานักปลดัเทศบาล 300,000.00 - -  

4. โครงการบริหารศูนย  
อปพร. เทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว 

สํานักปลดัเทศบาล 10,000.00 - - โอนลด 
ครั้งท่ี 3/2561 

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

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 - -  

6. โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

สํานักปลดัเทศบาล 15,000.00 - -  

7. โครงการปองกันยา 
เสพติดในสถานศึกษา 

กองการศึกษา 15,000.00 15,000.00 15,000.00  

8. โครงการ to be 
number one 

กองสาธารณสุข 15,000.00 - -  

รวม 475,000.00 15,000.00 15,000.00  

 
ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

สํานักปลดัเทศบาล 50,000.00 - -  
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ประจําปงบปพ.ศ. 2561
ประมาณ 
2. โครงการเสริมสรางความ
สามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 

สํานักปลดัเทศบาล 20,000.00 - -  

3. โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 - -  

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

สํานักปลดัเทศบาล 20,000.00 - -  

 

 

 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
ลงนาม 

ในสัญญา 
เบิกจาย หมายเหตุ 

5. โครงการคลินิกกฎหมาย
เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

สํานักปลดัเทศบาล 15,000.00 - -  

6. โครงการประชุมประชาคม
เพ่ือจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถ่ิน  

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 - -  

7. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

กองคลัง 400,000.00 140,290.00 140,290.00  

รวม 565,000.00 140,290.00 140,290.00  
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

ครั้งท่ี  1/2561   
ขอมูล  ณ  วันท่ี  31  มีนาคม  2561 

 

ยุทธศาสตร 
แผนพัฒนา 
ป 2561 

อนุมัติ 
งบประมาณ 

คิดเปน 
รอยละ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

คิดเปน 
รอยละ 

เบิกจาย คิดเปน 
รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

165 9 5.45 - - - - 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 

27 6 22.22 1 16.67 1 16.67 

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศน
อยางยั่งยืน 

15 6 40.00 2 33.33 2 33.33 

4. ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

17 5 29.41 - - - - 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

154 33 21.43 18 54.55 18 54.55 

6. ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบเรยีบรอยในชุมชน 

14 8 57.14 1 12.50 1 12.50 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีด ี

11 7 63.64 1 14.29 1 14.29 
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สวนท่ี  4 
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   มีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้  

4.1  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  1  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 
 1.  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณควรเปนไปตามความตองการของชุมชมท่ีมีความสําคัญและ
เรงดวนไดรับความเดือดรอน  เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนในการกระจายงบประมาณดําเนินโครงการของแตละ
หมูบาน 
 2.  หนวยงานควรมีการสํารวจสภาพของโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนปจจุบันเพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหตรงกับความตองการของประชาชน  เชน  สภาพถนนเพ่ือการสัญจรชํารุดเปนหลุมบอประชาชน  
ใชเสนทางไดรับความเดือดรอน 
 3.  ควรนําโครงการท่ีไดบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลมาดําเนินการเพ่ือใหตรงกับความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง 
 4.  ควรเพ่ิมการจัดสรรงบประมาณดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมากข้ึน 

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

รวม 403 74 18.36 23 31.08 23 31.08 
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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 

 

4.5  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 1.  งบประมาณสวนใหญเปนงบดานการจายเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูติดเชื้อ  ทําให
งบประมาณในดานนี้ท่ีจะใชในการพัฒนาลดลง 

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

4.7  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 1.  วัสดุ  อุปกรณ  และเครื่องมือตางๆ  ท่ีมีความจําเปนในการใหบริการประชาชนควรจัดใหมีปริมาณ
เพียงพอและมีความพรอมสําหรับการใชงานหรือการใหบริการแกประชาชน 
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