
 
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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ค าน า 
  
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 29   ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการฯ  จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน  ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

การติดตามประเมินผล  ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
เนื่องจากการติดตามผล  จะท าให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผน  ทราบถึง 
ปัญหาและอุปสรรค  ความส าเร็จและความล้มเหลวของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  7  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างขึ้นพื้นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตรก์ารอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น     

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ดังนั้น  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตามระเบียบดังกล่าวเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

จึงต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  และสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อย
เพียงใด  เพ่ือให้สามารถน ามาพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
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สารบัญ 

       หน้า 

ค าน า          ก 

ส่วนที่  1  บทน า                  1     

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา       6 
   -  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น          

-  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
-  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน                         
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 ส่วนที่  3  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   8  

 ส่วนที่  4  ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา     70 
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บทน ำ 

1.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล                    

  การติดตาม  (Monitoring)  และการประเมิน  (Evaluation)  เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล  (Monitoring and Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้นายกเทศมนตรีต าบล
เจดีย์แม่ครัว  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  สามารถก ากับดูแล  ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ  ดังนี้ 
  1.  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว  หรือกิจกรรมต่างๆ  ที่ด าเนินการ  หรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2.  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวตรวจสอบดูว่า
แผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3.  ผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น  และข้ันตอนต่าง ๆ  ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths)  จุดอ่อน  (weaknesses)  โอกาส  (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค  (threats)  ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากร
ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ต าบล/เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ  ไป  เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้  และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น  รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

ส่วนที่  1 
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2.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน  โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  โครงการ  หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2.  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สภาพผล
การด าเนินงาน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3.  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไข  ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน  โครงการ   
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
  4.  เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
  5.  เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ประชาชนในต าบล แม่
แฝกใหม่หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  ๒๙  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

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

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ  28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
ซึ่งตามระเบียบข้อ  28  นี้  ทางเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ประกอบด้วย 

1.  นางผ่องพรรณ  แสงค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ประธานกรรมการ  
2.  นายสงัด  สายค าฟู  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว     กรรมการ 
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3.  นายณรงค์  กองเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว กรรมการ  
4.  นายสมเพชร  ตาวินโน ผู้แทนประชาคมต าบลแม่แฝกใหม่  กรรมการ  
5.  นางเพ็ญทิพา  รู้รอบ  ผู้แทนประชาคมต าบลแม่แฝกใหม่  กรรมการ 

  6.  นายดิเรก  จิรชวาลวิสุทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่แฝก  กรรมการ 
  7.  นางศิรินธร  มูลแดง  ครู กศน.ต าบลแม่แฝกใหม่  กรรมการ 
  8.  นางอรุณี  สายหมอก  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  กรรมการ 
  9.  น.ส.ธันย์นชิา  สิทธิพงษ์เจริญ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  กรรมการ 
  10.  นายสุรพงค์  กาสุริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  11.  นายสวสัดิ์  เสาขัน  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  12.  น.ส.ชนภัส  อินกวา  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ     กรรมการ 
  13.  นางนงนุช  ถารียะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการและ 

เลขานุการ 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 29  ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน   
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน      
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  30  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ  เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

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

รายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล   
เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ข้อ  31   เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

4.  วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้ก าหนด

แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้ 
1. แจ้งให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนงาน/ โครงการที่ตั้งไว้         

อย่างน้อยปีงบประมาณละ  1  ครั้ง   
  2.  น าผลการด าเนินงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีที่ด าเนินการ  น าสรุปโครงการที่ด าเนินการ
จริงจากโครงการที่ตั้งไว้ในแผนว่ามีการด าเนินการจริงกี่โครงการและคิดเป็นร้อยละเท่าไร  โดยน าข้อมูลจาก
ระบบ e-Plan  มาเป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.  ให้มีการส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

4.  รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน      
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
5.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
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สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัวเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลแม่แฝกใหม่/เทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว  
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
    "ประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี" 
 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
    1. ส่งเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
    2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการสังคมและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
    4. เสริมสร้างบูรณาการ การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมความสามัคคีของคนภายในชุมชน  
    5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
 
ค. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้  7  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
        1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
        2.1  แผนงานการเกษตร 
 
    3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน  
        3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        3.2  แผนงานการศึกษา 
        3.3  แผนงานสาธารณสุข 
        3.4  แผนงานเคหะและชุมชน 
        3.5  แผนงานการเกษตร 
 
    4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

ส่วนที่  2 
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    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        5.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
        5.2  แผนงานการศึกษา 
        5.3  แผนงานสาธารณสุข 
        5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        5.5  แผนงานงบกลาง 
 
    6.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
        6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        6.2  แผนงานการศึกษา 
        6.3  แผนงานสาธารณสุข 
 
    7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
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รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. ๒๕61   หมวด  ๖  ข้อ  ๒๙  ได้ก าหนดให้มีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการฯ  จะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว             
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เรียบร้อยแล้ว  โดยใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดังนี้ 
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3.1   แบบประเมิน/ติดตำมตนเอง 

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว  อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน   
         ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  และแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ของเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว 
3.  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3) พ.ศ. ๒๕61 โดยผ่านการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต่อไป 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม  2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

165 583,135,250.00 179 645,574,000.00 160 605,082,200.00 154 601,007,300.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
เศรษฐกิจการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 

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

ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้ม และระบบนิเวศน์
อย่างย่ังยืน 

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

ยุทธศาสตรก์ารอนรุักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

18 1,050,000.00 18 1,010,000.00 19 1,040,000.00 19 1,040,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

155 36,121,100.00 173 36,054,000.00 173 35,754,000.00 172 33,604,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยและการ
รักษาความสงบเรียบรอ้ยใน
ชุมชน 

14 1,695,000.00 14 1,695,000.00 15 1,795,000.00 15 1,795,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
บริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ ี

11 2,060,000.00 10 1,940,000.00 8 640,000.00 8 440,000.00 

รวม 405 629,752,350.00 434 691,814,000.00 415 649,852,200.00 408 643,427,300.00 
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4.  การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 11 

กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณและงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมรวม 
จ านวน  83  โครงการ  งบประมาณ  36,556,663.00  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี ้
 

ยุทธศำสตร ์
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 2562 อนุมัติงบประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

179 645,574,000.00 11 8,871,600.00 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน 

25 1,855,000.00 5 125,000.00 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่าง
ยั่งยืน 

15 3,686,000.00 5 3,250,000.00 

4.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์ ฟื้นฟูและสบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

18 1,010,000.00 6 270,000.00 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

173 36,054,000.00 43 23,151,263.00 

6.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

14 1,695,000.00 6 350,000.00 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

10 1,940,000.00 7 540,000.00 

รวม 434 691,814,000.00 83 36,556,663.00   

 
 
สรุป 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2562           จ านวน  434  โครงการ 
โครงการที่ได้น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน    83  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     19.12 
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนจ ำนวนโครงกำรแยกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 

 

          จากกราฟที่  1  แสดงสัดส่วนของโครงการโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทั้ง  7  ยุทธศาสตร์  
แสดงให้เห็นว่า  ยุทธศาสตร์ที่   1  จ านวน  11  โครงการ,  ยุทธศาสตร์ที่  2  จ านวน  5  โครงการ,  
ยุทธศาสตร์ที่  3  จ านวน  5  โครงการ,  ยุทธศาสตร์ที่  4  จ านวน  6  โครงการ,  ยุทธศาสตร์ที่  5  จ านวน  
43  โครงการ,  ยุทธศาสตร์ที่  6  จ านวน 6  โครงการ  และยุทธศาสตร์ที่  7  จ านวน  7  โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  1

ยุทธศำสตร์ที่  2

ยุทธศำสตร์ที่  3

ยุทธศำสตร์ที่  4

ยุทธศำสตร์ที่  5

ยุทธศำสตร์ที่  6

ยุทธศำสตร์ที่  7

ยุทธศำสตร์ที่ 1 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
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ส่วนที่  3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
5.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2562 
 

โครงกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ได้รับ 

ลงนำมในสัญญำ 

1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 
ช้ัน 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม 
โรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครวั 
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง 

-  - 7,971,000.00 7,239,597.72 

2. โครงการชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

 - - 23,400.00 23,400.00 

3. โครงการชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLTV โรงเรียนเทศบาลต าบลเจดยี์แม่
ครัว 

 - - 23,400.00 23,400.00 

4. โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วย   
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น ชม.ถ.8-0012 สายทางบ้าน
สบแฝก-บ้านขัวมุง ต าบลแม่แฝกใหม่ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 3,380 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 13,520 ตารางเมตร 

 - - 6,970,000.00 3,599,000.00 

รวม 14,987,800.00 10,885,397.72 
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ส่วนที่  4  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
1.  จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้อง

ใช้เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2.  ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้  ท าให้การด าเนินการบางโครงการ
เป็นไปด้วยความล่าช้า  เนื่องจากข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าที่และงบประมาณ 
 3.  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรล่าช้า 
 4.  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป  ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  น าโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถ
ควบคุมได ้
 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
 4. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 
 5.  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณควรเป็นไปตามความต้องการของชุมชมที่มีความส าคัญและ
เร่งด่วนได้รับความเดือดร้อน  เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการกระจายงบประมาณด าเนินโครงการของแต่ละ
หมู่บ้าน 
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รำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
กำรก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร 
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

1 320,000.00 1 320,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

3 52,055.00 3 52,055.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

4 2,478,540.20 4 2,478,540.20 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

4 129,703.00 4 129,703.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชน 41 21,267,181.52 41 21,267,181.52 

ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

4 27,406.00 4 27,406.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 1 297,779.00 1 297,779.00 

รวม 58 25,290,406.72 58 25,290,406.72 
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แผนภูมิแสดงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) 
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รำยงำนโครงกำรที่อนุมัติงบประมำณ ลงนำมในสัญญำ  เบิกจ่ำยงบประมำณปี 2562 
(1  ตุลำคม  2561  -  30  กันยำยน  2562) 

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 
******************** 

ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตรตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมย่ังยืน 

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว งบตำมเทศบัญญัติ งบประมำณเบิกจ่ำย หมำยเหตุ 

1. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 320,000.00 320,000.00 งบเทศบัญญัต ิ

2. โอเวอร์เลย์ถนน บ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 3 - บ้านกลาง
พัฒนา หมู่ที ่9 (ต่อจากโครงการเดิม) 

683,600.00 ท าสัญญาวงเงิน  
514,000 

งบเทศบัญญัต/ิ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งกอ่สร้าง 

200,000.00 - งบเทศบัญญัต ิ

4.  วางท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน บา้นแม่แฝก หมู่ที่ 1 350,000.00 - จ่ายขาดเงินสะสม 

5.  เปลี่ยนท่อเมนส่งน้ าระบบประปา บ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 3  800,000.00 - จ่ายขาดเงินสะสม 

6.  ก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย ์สายกลางทุ่ง บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4 660,800.00 - จ่ายขาดเงินสะสม 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 342,000.00 - จ่ายขาดเงินสะสม 

8. ปรับปรุงผิวถนนด้วย แอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ปรับปรุง 
คุณภาพยางพาราธรรมชาติ (ยางพารา) สายทางบ้านแพะเจดีย์ 
หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านแพะห้วยบง หมูท่ี่ 8 

530,000.00 - จ่ายขาดเงินสะสม 

9.  ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (แห่งใหม่)   
บ้านพระธาตเุจดีย์ หมู่ที่ 13  

327,000.00  -  จ่ายขาดเงินสะสม 

10.  ก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก บริเวณป่าช้า       
บ้านเจดียเ์จรญิ หมู่ที่ 14 

300,000.00  -  จ่ายขาดเงินสะสม 

11.  ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

4,357,000.00  -  จ่ายขาดเงินสะสม 

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว งบตำมเทศบัญญัติ งบประมำณเบิกจ่ำย หมำยเหตุ 

12. โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจ าต าบลแม่แฝกใหม่ 

25,000.00 - ด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ 30,000.00 - ด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

14. โครงการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 20,000.00          16,600.00    

15. โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

30,000.00          15,515.00   

16. โครงการเกษตรผสมผสาน ม.2, 10 20,000.00          19,940.00    
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ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่ำงย่ังยืน 

ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว งบตำมเทศบัญญัติ งบประมำณเบิกจ่ำย หมำยเหตุ 

17. โครงการเฝ้าระวังการเผาและควบคุมหมอกควันไฟป่า 30,000.00 - โอนงบประมาณใน
หมวดค่าตอบแทน  
ผู้ปฏิบัติการอันเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ   

18. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 160,000.00         140,010.00    

19. โครงการรณรงค์ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้น 
ภายในครัวเรือน 

30,000.00          10,273.00    

20. โครงการบริการจดัเก็บขยะในเขตเทศบาล 3,000,000.00 2,508,099.20  

21. โครงการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 30,000.00          23,900.00    

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว งบตำมเทศบัญญัติ งบประมำณเบิกจ่ำย หมำยเหตุ 

22. โครงการจดักิจกรรมวันส าคญัทางพุทธศาสนา 40,000.00          33,403.00    

23. โครงการอบรมส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  (ธรรมสญัจร) 

10,000.00            6,300.00    

24. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืน้ฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

80,000.00 - ไม่ด าเนินการ 

25. โครงการ สืบฮตี โตยฮอย ผ่อกอย ป๋าเวณียี่เป็ง 60,000.00          59,992.00    

26. โครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครวั 

50,000.00  -  ไม่ด าเนินการ 

27. อุดหนุนงบประมาณโครงการจัดมหกรรม ไม้ดอกไม้
ประดับประจ าป ี

30,000.00          30,000.00    

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว งบตำมเทศบัญญัติ งบประมำณเบิกจ่ำย หมำยเหตุ 

28. โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000.00          99,985.00    

29. โครงการพัฒนาข้าราชการครขูองโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

15,000.00 15,000.00   

30. โครงการพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้ 50,000.00 50,000.00   

31. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดของ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

100,000.00 100,000.00   

32. โครงการอบรมการจัดท าและปรับปรุงพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนอนบุาล 

20,000.00 20,000.00   
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เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว งบตำมเทศบัญญัติ งบประมำณเบิกจ่ำย หมำยเหตุ 

33. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -ค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) -ค่าหนังสือเรยีน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -
ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

650,900.00         591,470.00    

34. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 30,000.00 30,000.00   

35. โครงการคา่ใช้จ่ายอินเทอร์เนต็โรงเรียน 9,600.00 9,600.00   

36. โครงการคา่จัดการเรยีนการสอน(รายหัว) 105,400.00 105,400.00   

37. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดยีแ์ม่ครัว 

5,000.00 5,000.00   

38. โครงการอาหารเสรมิ(นม) 1,592,363.00 1,019,736.12   

39. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดยี์แม่ครัว โครงการ
อาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

960,000.00         796,000.00    

40. โครงการอาหารกลางวัน 294,000.00         294,000.00    

41. โครงการแข่งขันกีฬา ประจ าปีต าบลแม่แฝกใหม ่ 400,000.00         359,875.00    

42. โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์กฬีา 30,000.00            9,600.00    

43. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและ
ประชาชน 

100,000.00 -  ไม่ด าเนินการ  

44. โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อในชุมชน 75,000.00          24,156.40    

45. โครงการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองป้ายสถาน
ประกอบการจ าหน่ายอาหาร ตามเกณฑ์อาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 

30,000.00          10,635.00    

46. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

200,000.00 200,000.00   

47. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบล 
แม่แฝกใหม ่

65,000.00          10,200.00    

48. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่พัฒนาสตรตี าบล 
แม่แฝกใหม ่

15,000.00            8,710.00    

49. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชน 60,000.00 - ไม่ด าเนินการ 

50. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 12,600,000.00 12,210,100.00   

51. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,880,000.00 2,563,200.00   

52. โครงการเบี้ยผูป้่วยเอดส ์ 204,000.00         183,500.00    

53. โครงการอดุหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นเจดยี์
แม่ครัว 

1,671,000.00 1,671,000.00   
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เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว งบตำมเทศบัญญัติ งบประมำณเบิกจ่ำย หมำยเหตุ 

54. โครงการอดุหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นแม่แฝก 504,000.00         504,000.00    

55. อุดหนุนส่วนราชการหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่รับผิดชอบด าเนินตามโครงการบริหารจดัการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสันทราย 

20,000.00 20,000.00   

56. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ-  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี  
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

85,000.00          76,014.00    

57. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

20,000.00 20,000.00  

58. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

20,000.00 20,000.00  

59. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

20,000.00 20,000.00  

60. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

20,000.00 20,000.00  

61. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

20,000.00 20,000.00  

62. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

20,000.00 20,000.00  

63. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

20,000.00 20,000.00  

64. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

20,000.00 20,000.00  

65. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

20,000.00 20,000.00  

66. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

20,000.00 20,000.00  
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ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน 

ยุทธศำสตร์ที่  7  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว งบตำมเทศบัญญัติ งบประมำณเบิกจ่ำย หมำยเหตุ 

67. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

20,000.00 20,000.00  

68. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

20,000.00 20,000.00  

69. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

20,000.00 20,000.00  

70. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

20,000.00 20,000.00  

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว งบตำมเทศบัญญัติ งบประมำณเบิกจ่ำย หมำยเหตุ 

71. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 80,000.00            2,076.00    

72. โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

10,000.00            5,580.00    

73. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 200,000.00 - ไม่ด าเนินการ 

74. โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน้าท่ีของ
สมาชิกอปพร. เทศบาลต าบลเจดยี์ แม่ครัว 

30,000.00 - ไม่ด าเนินการ 

75. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 15,000.00            4,750.00    

76. โครงการป้องกันยาเสพตดิในสถานศึกษา 15,000.00          15,000.00    

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว งบตำมเทศบัญญัติ งบประมำณเบิกจ่ำย หมำยเหตุ 

77. โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน 20,000.00 - ไม่ด าเนินการ 

78. โครงการเสริมสร้างความสามคัคีปรองดองและ 
สมานฉันท์ เทศบาลต าบลเจดีย์แมค่รัว 

10,000.00 - ไม่ด าเนินการ 

79. โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติของเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

10,000.00 - ไม่ด าเนินการ 

80. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

30,000.00 - ด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

81. โครงการคลินิกกฎหมายเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 20,000.00 - ไม่ด าเนินการ 
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เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว งบตำมเทศบัญญัติ งบประมำณเบิกจ่ำย หมำยเหตุ 

82. โครงการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

100,000.00 - ไม่ด าเนินการ 

83. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และ
ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยส์ินและ
การส ารวจเพื่อให้สอดรับและเป็นการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างและ
การประยุกต์ใช้งานแผนที่เพื่องานตามภารกิจของ อปท. 
ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

350,000.00         297,779.00    

รวม 36,556,663.00 25,290,406.72   
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 

ข้อมูล  ณ  วันที่  1  ตุลำคม  2562 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร ์
แผนพัฒนำ 
ปี 2562 

อนุมัต ิ
งบประมำณ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ลงนำม 
ในสัญญำ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เบิกจ่ำย คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

179 11 6.15 1 9.09 1 100 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

25 5 20.00 3 60.00 3 100 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และระบบนเิวศน์อย่างยั่งยืน 

15 5 33.33 4 80.00 4 100 

4.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์ ฟื้นฟูและสบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

18 6 33.33 4 66.67 4 100 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

173 43 24.86 41 95.35 41 100 

6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบเรยีบร้อยในชุมชน 

14 6 42.86 4 66.67 4 100 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

10 7 70.00 1 14.29 1 100 

รวม 434 83 19.12 58 69.88 58 100 
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รำยงำนกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำน 
เทศบำลต ำบลเจดยี์แม่ครวั 

 
     1.  ประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัวในภำพรวม 

ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว          
ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน  ตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จ านวน  166  คน  สรุปได้  ดังนี้  

 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

1.  เพศ     
ชาย 97 44.09 
หญิง 69 31.36 
2.  อำยุ 

 
0.00 

ต่ ากว่า  20  ปี 0 0.00 
20  -  30  ปี 6 2.73 
31  -  40  ปี 11 5.00 
41  -  50  ปี 29 13.18 
51  -  60  ปี 64 29.09 
มากกว่า  60  ปี 56 25.45 
3.  กำรศึกษำ 

 
0.00 

ประถมศึกษา 76 34.55 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 45 20.45 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 19 8.64 
ปริญญาตรี 22 10.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 4 1.82 
อ่ืนๆ 0 0.00 
4.  อำชีพ 

 
0.00 

ราชการ 26 11.82 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 12 5.45 
ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 18 8.18 
รับจ้าง 21 9.55 
นักเรียนนักศึกษา 0 0.00 
เกษตรกร 66 30.00 
อ่ืนๆ 23 10.45 
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ส่วนที่  2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัวในภำพรวม 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในประเด็นต่างๆ  สรุปได้ดังนี้ 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ไม ่
พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 21 12.65 142 85.54 3 1.81 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 24 14.46 133 80.12 9 5.42 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 40 24.10 124 74.70 2 1.20 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 19 11.45 132 79.52 15 9.04 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 21 12.65 142 85.54 3 1.81 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10 6.02 149 89.76 7 4.22 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 42 25.30 116 69.88 8 4.82 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 15 9.04 132 79.52 19 11.45 

 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวในภาพรวม  ปรากฏว่าใน
จ านวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 8  ข้อ  นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  16.34,  พอใจ อยู่ที่ร้อยละ  
77.97  และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ  5.72  จากจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน  166  ราย     
 
สรุปผล  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 12.65 85.54 1.81 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 14.46 80.12 5.42 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 24.10 74.70 1.20 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 11.45 79.52 9.04 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 12.65 85.54 1.81 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.02 89.76 4.22 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 25.30 69.88 4.82 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.04 79.52 11.45 

 
ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน  ปรากฏว่าในจ านวนหัวข้อประเด็น  ทั้ง  8  ข้อ  นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  
14.46,  พอใจ อยู่ที่ร้อยละ  80.57  และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ  4.97  จากจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  
จ านวน  166  ราย     
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ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมย่ังยืน 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 15.06 78.92 6.02 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 11.45 84.34 4.22 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 22.29 75.30 2.41 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 6.02 89.76 4.22 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 12.65 86.75 0.60 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 39.76 49.40 10.84 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 14.46 80.12 5.42 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10.84 79.52 9.64 

 
ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  ปรากฏว่าในจ านวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 8  ข้อ  
นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  16.57,  พอใจ อยู่ที่ร้อยละ  78.01  และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ  5.42  
จากจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน  166  ราย     
 

ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่ำงย่ังยืน 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10.84 79.52 9.64 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 9.64 79.52 10.84 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 12.65 86.75 0.60 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 13.86 75.30 10.84 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10.84 79.52 9.64 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 27.11 65.06 7.83 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 35.54 55.42 9.04 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10.84 79.52 9.64 

 
ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน   ปรากฏว่าในจ านวนหัวข้อประเด็น     
ทั้ง 8  ข้อ  นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  16.42,  พอใจ อยู่ที่ร้อยละ  75.08  และไม่พอใจอยู่ที่
ร้อยละ  8.51  จากจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน  166  ราย     
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ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 12.65 85.54 1.81 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 6.63 90.96 2.41 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 25.30 72.89 1.81 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 15.06 78.92 6.02 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 27.71 71.69 0.60 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.64 83.73 6.63 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 24.70 74.10 1.20 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 13.86 84.34 1.81 

 
ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ปรากฏว่าในจ านวนหัวข้อประเด็น         
ทั้ง 8  ข้อ  นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  16.94,  พอใจ อยู่ที่ร้อยละ  80.27  และไม่พอใจอยู่ที่
ร้อยละ  2.79  จากจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน  166  ราย     
 

ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและกลุ่มด้อยโอกำสในสังคม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 13.25 84.94 1.81 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 11.45 83.73 4.82 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 24.70 74.70 0.60 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 12.05 83.13 4.82 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 12.65 84.34 3.01 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.63 89.16 4.22 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 27.71 67.47 4.82 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.83 80.72 11.45 

 
ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  ปรากฏว่าในจ านวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 8  ข้อ  นั้น  
เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  14.53,  พอใจ อยู่ที่ร้อยละ  81.02  และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ  4.44  
จากจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน  166  ราย     
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ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรจัดระเบียบภำยในชุมชน และกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 11.45 78.92 9.64 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 9.04 79.52 11.45 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 12.05 86.75 1.20 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 21.69 69.28 9.04 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10.84 84.34 4.82 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 24.70 67.47 7.83 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 36.75 56.63 6.63 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10.84 79.52 9.64 

 
ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวด้านการจัดระเบียบ

ภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย  ปรากฏว่าในจ านวนหัวข้อประเด็น 
ทั้ง 8  ข้อ  นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  17.17,  พอใจ อยู่ที่ร้อยละ  75.30,  และไม่พอใจอยู่ที่
ร้อยละ  7.53  จากจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน  166  ราย     
 

ยุทธศำสตร์ที่  7  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมกำรบริหำรที่เหมำะสม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.23 81.33 11.45 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 14.46 80.12 5.42 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 23.49 75.30 1.20 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 6.63 90.36 3.01 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 12.65 86.75 0.60 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.83 87.35 3.61 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 39.16 49.40 10.24 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.43 81.93 9.64 

 
ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม  ปรากฏว่าในจ านวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 8  ข้อ  
นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  14.98,  พอใจ อยู่ที่ร้อยละ  79.07  และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ  5.65  
จากจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน  166  ราย     
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แบบประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๙  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.3/ ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  ๒๕๕9  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61  หลักเกณฑ์และแนวทาง  รายละเอียดอ่ืนๆ  ส าหรับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  7  แนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61  เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย       

เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังกล่าว  โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้   

 
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  

ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่นเพื่อควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์และโครงกำร 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.17 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 13.33 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 52.25 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.58 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9.25 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9.17 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4.25 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 4.25 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.33 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.33 
    3.8 แผนงาน (5) 3.75 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.33 

รวมคะแนน 100 83.75 
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แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์  เพื่อควำม
สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภำพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

18.17 
2.33 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

2.00 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 1.92 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.92 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

1.92 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

1.92 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

2.00 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.92 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2.25 

2 .  ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์
สภำวกำรณ์และศักยภำพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1 ) การวิ เคราะห์ที่ ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5) 

13.33 
3.08 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 1.67 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์
สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 2.17 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 2.08 

(5 ) การวิเคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.28 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุ ด อ่ อ น ) O-Opportunity (โ อ ก า ส ) แ ล ะ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3) 2.08 

3. ยุทธศำสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ เ ช่ื อ ม โย งห ลั ก ป ระช ารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

52.52 
8.58 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และเช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10) 9.25 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

9.17 

3.4 วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 
 
 

4.25 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

4.25 

3.6 เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

4.33 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศำสตร์ (ต่อ)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 

 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

 
(5) 
 

 
4.33 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ อ งใด เรื่ อ งหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิด จากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ี วัด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(5) 
 
 
 

3.75 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 
 

4.33 

รวมคะแนน 100 83.75 
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แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.50 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.17 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.25 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.17 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 49.75 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.00 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.25 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 4.08 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 4.00 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   

(5) 3.83 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 4.25 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 4.33 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 4.00 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 4.17 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 4.17 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 4.25 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4.42 

รวมคะแนน 100 82.83 
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แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำม
สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.กำรสรุปสถำนกำรณ์
กำรพัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  (ใช้ก ารวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

8.50 

2. กำรประเมินผลกำรน ำ
แผนพัฒนำท้ องถิ่น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

8.17 

3. กำรประเมินผลกำรน ำ
แผนพัฒนำท้ องถิ่น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่ งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8.25 

4 .  แ ผ น ง ำ น แ ล ะ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 8.17 
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5. โครงกำรพัฒนำ 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
ชั ด เจ น น า ไป สู่ ก า รตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โค ร งก ารมี ค วาม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โค ร งก ารมี ค วาม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

49.75 
4.00 

มี วั ตถุ ประสงค์ ชั ด เจน  (clear objective) โครงการต้ องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

4.25 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายตอ้ง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

4.08 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

4.00 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม       
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

3.83 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไป สู่  Value–Based Economy ห รื อ เศ รษฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เปรียบ เชิงเปรียบ เที ยบ  เช่น  ด้ าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

4.25 

 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แมค่รัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 36 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงกำรพัฒนำ (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 
4.33 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ห รื อก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 
 

4.00 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จั ดท าโครงการได้ แก่  (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิ ทธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมี ประสิ ทธิ ผล  (Effectiveness)         
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

4.17 

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งต ามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5) 
 

4.17 

5 .1 1  มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มี การก าหนดดั ชนี ช้ี วั ดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

4.25 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

4.42 

รวมคะแนน 100 82.83 
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ผลกำรด ำเนินงำน (ควำมส ำเร็จของโครงกำร/กิจกรรม) 

ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

1 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 
 
 

ถนนหมู่ที่ 10 ได้รับการก่อสร้างตามโครงการ  
แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา  สามารถใช้
งานตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง 

320,000 320,000 - - กองช่าง 

2 โอเวอร์เลย์ถนน บ้านเจดีย์แม่ครัว  
หมู่ที่ 3 - บ้านกลางพัฒนา หมูท่ี ่9  
(ต่อจากโครงการเดมิ) 

ด าเนินการท าสัญญาก่อหนี้ผูกพัน   
อยู่ระหว่างการเข้าด าเนินการก่อสร้างของ 
ผู้รับจ้าง 

683,600 514,000 169,6000 - กองช่าง 

3 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

ไม่ด าเนินการ 200,000 - 200,000  กองช่าง 

4 วางท่อส่งน้ าประปาหมู่บา้น  
บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1 
 

ผ่านการอนุมตัิจากสภาเทศบาลฯ แล้ว 
อยู่ระหว่างด าเนินการภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

350,000 - 350,000  กองช่าง 

5 เปลี่ยนท่อเมนส่งน้ าระบบประปา  
บ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 3  
 

ผ่านการอนุมตัิจากสภาเทศบาลฯ แล้ว 
อยู่ระหว่างด าเนินการภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

800,000 - 800,000  กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนโอเวอรเ์ลย ์สายกลางทุ่ง  
บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4 
 

ผ่านการอนุมตัิจากสภาเทศบาลฯ แล้ว 
อยู่ระหว่างด าเนินการภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

660,800 - 660,800  กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 
 

ผ่านการอนุมตัิจากสภาเทศบาลฯ แล้ว 
อยู่ระหว่างด าเนินการภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

342,000 - 342,000  กองช่าง 
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ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

8 ปรับปรุงผิวถนนด้วย แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ปรับปรุง คุณภาพยางพาราธรรมชาติ 
(ยางพารา) สายทางบ้านแพะเจดยี์ หมู่ที่ 6 
เชื่อมบ้านแพะห้วยบง หมู่ที่ 8 

ผ่านการอนุมตัิจากสภาเทศบาลฯ แล้ว 
อยู่ระหว่างด าเนินการภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

530,000 - 530,000 - กองช่าง 

9 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
(แห่งใหม่)  บ้านพระธาตุเจดีย์ หมูท่ี่ 13  
 

ผ่านการอนุมตัิจากสภาเทศบาลฯ แล้ว 
อยู่ระหว่างด าเนินการภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

327,000 - 327,000 - กองช่าง 

10 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก บริเวณ
ป่าช้า บ้านเจดีย์เจริญ หมู่ที่ 14 
 

ผ่านการอนุมตัิจากสภาเทศบาลฯ แล้ว 
อยู่ระหว่างด าเนินการภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

300,000 - 300,000 - กองช่าง 

11 ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 

ผ่านการอนุมตัิจากสภาเทศบาลฯ แล้ว 
อยู่ระหว่างด าเนินการภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

4,357,000 - 4,357,000 - กองช่าง 

รวม 8,870,400 834,000 8,036,400   
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ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตรตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมย่ังยืน 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

1 โครงการบริหารศูนย์บริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจ าต าบล 
แม่แฝกใหม ่

- มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
จัดท าแผนการเกษตร 
- ประชุมคณะกรรมการในการด าเนินโครงการ
ของศูนย์ฯ โครงการงานวันเกษตร  และงาน
ต่างๆ ของศูนย์ฯ 
 

25,000 - 25,000 - การประชุมคณะกรรมการ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

ส านักปลดัเทศบาล 
งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

 

2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพคณะกรรมการ 
บริหารศูนย์ฯ 

- 30,000 - 30,000 - ไม่ได้ด าเนินการเพราะอยู่
ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการศูนย ์

ส านักปลดัเทศบาล 
งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

3 โครงการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร - ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 51 คน 
- ผู้เข้ารับอบรมได้ความรู้เรื่องการลดการใช้

สารเคมีทางการเกษตรในไม้ผล (ล าไย, 
มะม่วง) และการฝึกปฏิบัติในการจัดการ
สวนไมผ้ล, ตัดแต่งกิ่ง และการขยายพันธ์ุ 
เพื่อลดโรคและแมลง เพื่อลดการใช้สารเคม ี
 

20,000 16,600 3,400 - ส านักปลดัเทศบาล 
งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

 

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน 
- ผู้เข้ารับอบรมได้ความรู้เรื่องแนวทางการ

ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และฝกึ
ปฏิบัตกิารส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
ท้องถิ่น (9 ใบงาน)  
 

30,000 15,515 14,485 - ข้อมูลการเก็บรวมรวม
ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นเพียง
ข้อมูลเบื้องต้นของ 14 
หมู่บ้าน  

ส านักปลดัเทศบาล 
งานส่งเสรมิ
การเกษตร 
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ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

5 โครงการเกษตรผสมผสาน ม.2,  ม.10 - ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 60 คน 
- ผู้เข้ารับอบรมได้ความรู้เรื่องการท าเกษตร

ผสมผสาน วางแผนการผลิตและการจัดการ
แปลง การควบคุมและป้องกนัศตัรพูืช และ
การจัดการดนิและปุ๋ย การตลาดเกษตร
อินทรีย์และแนวโน้มในอนาคต 

20,000 19,940 60 - มีการเสนอให้จัดตั้งตลาด
เกษตรอินทรีย์ในต าบล 

ส านักปลดัเทศบาล 
งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

รวม 125,000 52,055 72,945   
 
ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่ำงย่ังยืน 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

1 โครงการเฝ้าระวังการเผาและควบคุมหมอก
ควันไฟป่า 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณตาม
โครงการ 
 

30,000 - 30,000 - งาน ปภ. 
ส านักปลดัเทศบาล 

2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน กิจกรรมรณ รงค์ คั ดแยกขยะใน ชุมชน                
โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ด าเนินการจัดท า
กิจกรรม ดังนี ้

1. กิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานด้าน
การบริการจัดการขยะมูลฝอย 
2. กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะอันตราย
ชุมชน 
3. กิจกรรมรณรงค์ท าความดีด้วยหัวใจ ลด
รับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 

160,000 140,010 19,090 1. กิจกรรมรณรงค์คัดแยก
ขยะในชุมชนควรเน้นกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการ ซึ่งนอกจากจะ
มีการอบรมให้ความรู้ด้ าน
วิชาการแล้วควรให้ประชาชน
ได้ลงมือปฏิบัติ  เพื่อให้ เกิด
ความสนใจและเกิ ดความ
ร่วมมือในชุมชนมากขึ้น 
     2. ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม

กองสาธารณสุขฯ 
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4. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริม
การสร้างวินัย “แยกก่อนท้ิง” 

ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 

1.กิจกรรมกำรอบรมและศึกษำดูงำนด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ด้ านการบริหารจัดการขยะมู ลฝอยแก่
เจ้ าหน้ าที่ เทศบาลและตั วแทน ชุมชน 
สามารถน าความรู้มาเผยแพร่พัฒนางานด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี  

 การอบรมให้ความรู้ เร่ือง การจัดการ
ขยะมูลฝอย วันที่ 31 มกราคม 2562   
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านกลางพัฒนา 
หมู่ที่ 9  

     ผู้ เข้ารับการอบรมจ านวน 24 คน มี
ความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความหมายของ
ขยะ การแบ่งชนิด ประเภทขยะมูลฝอยและ
ประเภทขยะรีไซเคิล รวมทั้งสถานการณ์
ปัญหาขยะในปัจจุบันและสภาพปัญหา 
ผลกระทบที่มีต่อชุมชน การคัดแยกขยะมูล
ฝอย แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยตาม
หลักการ 3Rs และตัวอย่างกิจกรรมการคัด
แยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ซึ่งผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน และถ่ายทอดความรู้

รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 
ควรจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ประชาชนเกิดความตระหนัก
และเกิดจิตส านึกที่ดีในการ
จัดการขยะมูลฝอย พร้อมทั้ง
ให้ความร่วมมือกับเทศบาล
หรือส่วนราชการในการคัด
แยกขยะในครัวเรือนของ
ตนเอง เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีจะน าไปก าจัด 
     3. ขอความร่วมมือจาก
ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนใน
การประชาสัมพันธ์ เรื่อง การ
คัดแยกขยะในครัวเรือน โดย
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
กระตือรือร้นและสามารถคัด
แยกขยะในครัวเรือนได้อย่าง
ถูกต้อง 
     4 . ป ระส าน ขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานราชการ
อื่นๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการกิจกรรม
คัดแยกขยะในชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเห็นความส าคัญใน
การจัดการขยะในชุมชนของ
ตนเอง 
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ให้แก่ผู้อื่นในการช่วยคัดแยกและลดปริมาณ
ขยะจากต้นทาง ก่อนเข้าสู่ระบบก าจัด 

 การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
พ้ืนที่ต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง 

   มีผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย จ านวนทั้งสิ้น 24 คน 
     แหล่ งเรียนรู้ที่  1  ร้านค้ าศูนย์บ าท 
วิทยากรประจ าแหล่งเรียนรู้ พระครูวิจิตร 
พัฒนวิมล (มานิตย์ จิระดา) ภายในศูนย์การ
เรียนรู้มีกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ
หลากหลายกิจกรรม ดังน้ี  
     แหล่งเรียนรู้ที่ 2 การเลีย้งไสเ้ดือนดิน
ก าจัดขยะเปียก วิทยากรประจ าแหล่งเรียนรู้ 
นางนงลักษ์ สิงห์ขร 
     จากการศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างชุมชน เจ้าหน้าที่ เทศบาล
รวมทั้งตัวแทนชุมชนท่ีเข้าร่วมการอบรมและ
ศึกษาดูงานมีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ใน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภท มี
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบ
อื่นๆ ที่ยังไม่มีในพ้ืนที่ต าบลแม่แฝกใหม่ เช่น 
การท าอิฐมวลเบาจากโฟม ร้านค้าศูนย์บาท 
การรับบริจาคซองพลาสติก ซองขนม ซอง

     5. ค ว ร จั ด กิ จ ก ร ร ม / 
โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ มี ค ว า ม
หลากหลาย และครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะ
กลุ่มเยาวชน กลุ่มประชาชน
วัยท างาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน 
     6.การประชาสมัพันธ์
กิจกรรม/ โครงการควรท าให้
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสาย แผ่นพับ 
โปสเตอร์ รวมทั้งเวปไซต์ของ
เทศบาล 
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บะหมี่ หลอดดูด เป็นต้น 
2. กิจกรรมรณรงค์กำรคัดแยกขยะ
อันตรำยชุมชน 
จัดท าตู้รวบรวมขยะอันตรายครบทั้ง 14 
หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100   
จากการเก็บรวบรวมขยะอันตราย พบว่า 
ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับประเภทของขยะอันตราย 
ประชาชนยังทิ้งขยะไม่ถูกประเภท มีการทิ้ง
ขยะประเภทอ่ืนปะปนกับขยะอันตราย เช่น 
ถุงพลาสติก ขวดแก้ว เศษกระจก เป็นต้น จึง
ได้ท าหนังสือถึงผู้น าชุมชน เพื่อขอความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
ทิ้งขยะให้ถูกประเภท ซึ่งจากการตรวจสอบ
ประชาชนเริ่มเข้าใจ และให้ความร่วมมือมาก
ขึ้น ท าให้มีขยะประเภทอ่ืนลดลง และท าให้
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลสามารถจดัเก็บ รวบรวม
ขยะอันตรายไดส้ะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
3. กิจกรรมรณรงค์ท ำควำมดีด้วยหัวใจ ลด
รับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลำสติก 

     ได้ด าเนินการจัดท าป้ายรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ จ านวน 4 ป้าย ตดิตั้งใน
ตลาดสด ตลาดนัด  รวมทั้งในชุมชน เพื่อให้
พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ลดปริมาณขยะมลู
ฝอย โดยลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม  
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4.กิจกรรมกำรสร้ำงกำรรับรู้และส่งเสริม
กำรสร้ำงวินัย “แยกก่อนทิ้ง” 
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม ได้
ด าเนินการจัดท ากิจกรรมสร้างการรับรู้และ
ส่งเสริมการสรา้งวินัย “แยกก่อนท้ิง” โดย
การจัดอบรมให้ความรู้ การซักซ้อมแนว
ทางการด าเนินงานตามแผนรณรงค์แยกก่อน
ทิ้ง การบรรยายในหัวข้อ ความหมายของ
ขยะ การแบ่งชนิด ประเภทขยะมลูฝอย 
สถานการณ์ปัญหาขยะในปัจจุบันและสภาพ
ปัญหาผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน แนวทางการ
ลดปรมิาณขยะมลูฝอยตามหลักการ 3Rs 
รวมทั้งตัวอย่างกิจกรรมการคดัแยกและใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอย กลุม่เป้าหมาย คือ 
ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมูบ่้าน และครูใน
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีต าบลแม่แฝกใหม่ จัด
อบรมในวันท่ี 22 มกราคม 2562 มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน 48 คน 

3 โครงการรณรงค์ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย
เบื้องต้น ภายในครัวเรือน 
 

การด าเนินงานโครงการรณรงค์ติดตั้งระบบ
บ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นภายในครัวเรือนมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเล็งเห็นถึง
ความส าคั ญ ของการจั ดการน้ า เสี ย ใน
ครัวเรือน ลดปัญหามลพิษทางน้ าจาก
แหล่งก าเนิดส่งเสริมและสร้างจิตส านึกที่ดี
ให้กับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์แหล่งน้ า โดยได้มีการจัดประชุม
เชิ งปฏิ บั ติ ก าร  “การจั ดการน้ า เสี ย ใน

30,000 10,273 19,727 จากการด าเนินงานโครงการ
รณรงค์ติดตั้งระบบบ าบัดน้ า
เสียเบื้องต้นภายในครัวเรือน 
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
กลุ่ ม เป้ าห ม ายที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการประกอบด้วยตัวแทน
ชุมชน และผู้ประกอบกิจการ
ร้านจ าหน่ายอาหาร ผู้เข้าร่วม
โครงการค่อนข้างให้ความ

กองสาธารณสุขฯ 
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ครัวเรือนโดยการติดตั้งถังดักไขมัน”เมื่อวันที่ 
2 กันยายน 2562 
ผลที่ได้รับเชิงปริมำณ 
     จากการด า เนิ นการจั ดประ ชุม เชิ ง
ปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดการน้ าเสียใน
ครัวเรือนโดยการติดตั้งถังดักไขมัน” เมื่อ
วันที่ 2 กันยายน 2562  กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 50 คน มีผู้ เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
92 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ผลที่ได้รับเชิงคุณภำพ 
     เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้
เพิ่ มมากขึ้น เกี่ ยวกับการจัดการน้ า เสี ย
เบื้ องต้นภายในครัวเรือน แนวทางการ
จัดการน้ ามันและไขมันในน้ าเสีย และวิธี
ติ ดตั้ งถั งดั ก ไขมั น  การบ ารุ งรั กษา ซึ่ ง
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถน ามา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการน้ าเสียใน 
ครัวเรือนของตนเอง และน าไปเผยแพร่ให้แก่
ครัวเรือนอ่ืนๆ ภายในชุมชน  
     ดงันั้น หากเป็นการวัดผลการด าเนินงาน
ในเชิงคุณภาพ จะพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม             
เชิงปฏิบัติการจ านวน 46 คน มีคะแนนการ
ทดสอบหลังอบรมเพิ่มขึ้น จ านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
ผลที่ได้รับเชิงประโยชน์ 
     การด าเนินงานตามโครงการรณรงค์

สน ใจ  เนื่ อ งจากมี ก ารฝึ ก
ปฏิบัติ ให้สามารถท าถังดัก
ไขมันได้ด้วยตนเอง น าไปใช้
ได้ จ ริ ง ใน ค รั ว เรื อ น  แล ะ
ถ่ ายท อด แก่ บุ ค คลอื่ น ใน
ชุ ม ช น ได้  ดั งนั้ น  เพื่ อ ให้
ป ระ ช าชน ใน ชุ ม ชน แ ล ะ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ห็ น
ความส าคัญของการติดตั้งถัง
ดักไขมัน ในครัวเรือน เกิด
จิ ต ส า นึ ก ใน ก า รอ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์แหล่ง
น้ าสาธารณะจึงควรมีการ
จัดท าโครงการอย่างต่อเนื่อง 
โดยเน้นกลุ่ ม เป้ าหมายทั้ ง
ครัวเรือนและชุมชนที่ยังไม่
เคยเข้าร่วมโครงการ พร้อม
ทั้ งมีการประชาสัมพันธ์ให้
หลากหลายช่องทาง   
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ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นภายใน
ครัวเรือน ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบ
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีรายละเอียดสรุปได้
ดังนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ด้านการน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับดีมาก 
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ  4 .7 9  และ เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า สามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่/ ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 และน้อยที่สุด คือ สามารถน า
ค ว าม รู้ ที่ ได้ รั บ ไป ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใน ก า ร
ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 

4 โครงการบริการจดัเก็บขยะในเขตเทศบาล 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
     การให้บริการประชาชนในด้านการรักษา
ความสะอาด มคีวามรวดเร็ว เรยีบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ สามารถเก็บขนขยะและน าไป
ก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยไม่
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบกับ
ประชาชน และไม่มีขยะมลูฝอยตกค้างใน
พื้นที่ สามารถให้บริการประชาชน ได้
ครอบคลมุทั้ง 14 หมู่บา้น ภายในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเจดยี์แม่ครัว  
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ท าให้พื้นที่
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวมสีภาพแวดล้อม
ที่ดี มีความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

3,000,000 2,508,099.20 491,900.80 บริษัทเก็บ ขนขยะมลูฝอย
เป็นประจ า อย่างต่อเนื่อง ท้ัง
ในพื้นที่เทศบาลต าบลเจดยี์
แม่ครัว และสถานท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอยศูนย์การจัดการขยะ
มูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
อบจ.เชียงใหม่ 

กองสาธารณสุขฯ 
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ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

5 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

- ก่อสร้างฝายชะลอน้ า จ านวน 10 ฝาย 
ณ ล าห้วยบ้านแพะเจดีย์  หมู่ที่  

- ปลูกต้นไม้ จ านวน 180 ต้น ณ 
บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 

 

30,000 23,900 6,100 - ส านักปลดัเทศบาล 
งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

รวม 3,250,000 2,682,282.20 567,717.80   
  
ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสำน  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

1 โครงการจดักิจกรรมวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 

ด าเนินกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา  
ส าหรับ กลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรยีนรู้
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น  และอนุรักษ์ไว้เพื่อสืบทอดจนถึงรุ่น
ลูกหลาน  ส่งเสริมให้มสี่วนร่วมในการสร้าง
ความมั่นคง  เสริมภมูิคุ้มกันให้กับ
พระพุทธศาสนา  โดยวิธีการใช้วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการด าเนินการ 
มีความสมัพันธ์ที่ดีต่อสังคมใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 
 

40,000 33,403   กองการศึกษา 
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ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

2 โครงการอบรมส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(ธรรมสัญจร) 

ด าเนินกิจกรรมอบรมส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต(ธรรมสัญจร)
กลุ่มเด็กและเยาวชน  ข้าราชการพนักงาน
ราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  กลุ่มผูสู้งอายุ
และสตรีแม่บ้าน  กลุ่มผู้น าชุมชน  และ
ประชาชนท่ัวไป  มีคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถแก้ปัญหาชีวิตโดยน าธรรมะมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างมีความสุข 

10,000 6,300   กองการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

ไม่ด าเนินโครงการ   
 
 

80,000 - 80,000  กองการศึกษา 

4 โครงการสืบฮตี โตยฮอย ผ่อกอย ป๋าเวณี   
ยี่เป็ง 

ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ 
สืบฮีต โตยฮอย ผ่อกอย ป๋าเวณียี่เป็ง   
โดยจัดอบรมให้ความรู้ตามประเพณี 
ยี่เป็ง  ดังนี้ 
ฐานที่  1  ลอยกระทง   
ฐานที่  2  ถางประทีป 
ฐานที่  3  โคมลอย 
ฐานที่  4  โคมประทีป 
ฐานที่  5  ซุ้มประตูป่า 
 
 

60,000 59,992 8  กองการศึกษา 
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กลุ่มเด็ก เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี
แม่บ้าน กลุ่มผู้น าชุมชน และประชาชน
ทั่วไปภายในต าบลแม่แฝกใหม่  มีความรู้
ถึงความส าคัญ ประวัติความเป็นมาของ
ประเพณียี่เป็งอย่างแท้จริงมีการอนุรักษ์ 
และสืบสานประเพณีอันดีงาม มีส่วนร่วม
ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมี
ความรู้ถึงการประดิษฐ์ อาทิ  ผาง
ประทีป  โคม การตกแต่งซุ้มประตูป่า 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและท า
เป็นอาชีพเสริม และสามารถถ่ายทอด
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและองค์
ความรู้แก่คนรุ่นต่อไป 
 

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ไม่ด าเนินโครงการ   
 
 
 

50,000 - 50,000     กองการศึกษา 

6 อุดหนุนงบประมาณโครงการจดัมหกรรม 
ไม้ดอกไม้ประดับประจ าป ี

อุดหนุนงบประมาณให้อ าเภอสันทรายตาม
โครงการจดัมหกรรมไมด้อกไม้ประดับประจ าปี 
 
 

30,000 30,000 - - กองการศึกษา 

รวม 270,000 129,703 140,297   
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ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

1 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ ด าเนินกิจกรรมวันเด็ก  โดยใหเ้ด็กได้มี
กิจกรรมแสดงออก   เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กรอบดา้นอย่างสมดุล   

100,000 99,985 15  กองการศึกษา 

2 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 

ด าเนินการจัดส่งบุคคลากรเพื่อเข้ารับ
การศึกษาอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะความรู้น ามา
ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน
ส าหรับเด็ก 

 

15,000 15,000 -  กองการศึกษา 

3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ จัดแหล่งเรียนรูเ้พื่อให้เด็กปฐมวยัได้เรียนรู้
จากแหล่งเรยีนรู้ของโรงเรียน  โดยเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ท าให้มีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย 

50,000 50,000 -  กองการศึกษา 

4 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมดุของ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดยี์แม่ครัว 

จัดหาวัสดุห้องสมดุที่เอื้อต่อการอา่นและการ
เรียนรู้  ส่งเสริมให้เด็กมีนิสยัรักการอ่าน 
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือดา้นร่างกาย 
อารมณ์ จติใจ สังคม และสติปัญญาให้เตม็
ศักยภาพ 

100,000 100,000 -  กองการศึกษา 

5 โครงการอบรมการจัดท าและปรับปรุง
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา โรงเรยีน
อนุบาล 

จัดกิจกรรมอบรมการจดัท าหลักสตูรและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อทบทวน
การจัดท าหลักสตูร ให้แก่ครเูพื่อให้โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวมีหลักสูตร
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ 

20,000 20,000 -  กองการศึกษา 
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ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน -ค่าจัดการเรยีนการ
สอน(รายหัว) -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์
การเรยีน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์  เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับ
ผู้ปกครอง  และเด็กมสีื่อการเรียนการสอนที่
มีความเหมาะสมกับการเรยีนรู้  สง่เสริมใหม้ี
พัฒนาการที่สมวัย 

650,900 591,470 59,430  กองการศึกษา 

7 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเพื่อให้เดก็ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา  ส่งผลให้มี
พัฒนาการที่ดีสมวัย 

30,000 30,000 -  กองการศึกษา 

8 โครงการค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เนต็โรงเรียน
ส าหรับนักเรียนและครูผูส้อนใช้อินเตอร์เนต็
ในการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีความรู้
มากยิ่งข้ึน 

9,600 9,600 - - กองการศึกษา 

9 โครงการค่าจัดการเรยีนการสอน(รายหัว) จัดหาวัสดุ  สื่อการเรียนการสอน  เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีวสัดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมส าหรับส่งเสริมพัฒนาการ และมี
กิจกรรมทีส่่งเสริมพัฒนาการ 

105,400 105,400 -  กองการศึกษา 

10 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

จัดฝึกอบรมการจดัท าหลักสูตรใหแ้ก่ครู  เพื่อ
ทบทวนการจัดท าหลักสูตร  เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดยีแ์ม่ครัวมี
หลักสตูรการศึกษาที่มีคณุภาพ 

5,000 5,000 -  กองการศึกษา 

11 โครงการอาหารเสรมิ(นม) จัดหาอาหารเสริม(นม)  ให้เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารที่มีโภชนาการที่ดี  ส่งผลใหม้ีน้ าหนัก  
ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
 

1,592,363 1,019,736.12 572,626 - กองการศึกษา 
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ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

12 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

จัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็กนกัเรียนทุก
คนให้ได้รับอาหารตามวัยท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ  ส่งผลให้มีการเจรญิเติบโตมสีุขภาพ
ที่ดี  มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมีสุขภาพ 
ที่แข็งแรง 

960,000 796,000 164,000 - กองการศึกษา 

13 โครงการอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับอาหารตามวัยท่ีเหมาะสมและเพียงพอ   
ส่งผลใหม้ีการเจรญิเติบโต   มีสุขภาพที่ดี  มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวยั  มีสุขภาพ ท่ี
แข็งแรง 

294,000 294,000 - - กองการศึกษา 

14 โครงการแข่งขันกีฬา ประจ าป ี
ต าบลแม่แฝกใหม ่

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  ให้ประชาชน  
เยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างออกก าลังกาย  ท าให้
มีสุขภาพแข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ด ี มีความ
สัมพันธไมตรีทีด่ีต่อกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 
และเป็นการพัฒนาทักษะด้านการแข่งขัน
กีฬาให้ดียิ่งขึ้น 

400,000 359,875 40,125 - กองการศึกษา 

15 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับประชาชน  เยาวชน 
ออกก าลังกาย  ท าให้มีสุขภาพแข็งแรง  มี
สุขภาพจิตทีด่ี  มีความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน 

30,000 9,600 20,400 - กองการศึกษา 

16 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของ
เยาวชนและประชาชน 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

100,000 100,000 - - กองการศึกษา 
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ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน 

(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

17 โครงการ
รณรงค์
ป้องกัน 
โรคตดิต่อใน
ชุมชน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มีรายงาน
โรคตดิต่อท่ีส าคัญ ในพื้นที่ 
ดังนี ้

1) โรคไขห้วัดใหญ่ 
ระบาดในเด็ก
นักเรียน ช่วง
เดือนมกราคม 
2562 จ านวน 
12 ราย 

2) โรคไขเ้ลือดออก 
จ านวน 3 ราย   

3) โรคชิคุนกุนย่า 
จ านวน 2 ราย 

ดังนั้น งบประมาณส่วน
ใหญ่ ได้ใช้ส าหรับการ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และครุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการ
ควบคุมโรค แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม ดังนี ้

1) วัสดุวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ในกำรควบคุม
โรคไข้หวัดใหญ่ เพ่ือใช้

75,000 24,156.40 50,843.60 - มีอุบัติการณ์ของโรค          อุบัติใหม่ เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ได้แก่ โรคชคิุนกุนย่า ซึ่งจากบริบทของการเปลี่ยนแปลงดา้นประชากร
ในพื้นที่ ท าให้ในปีงบประมาณต่อไป ควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านของอุปกรณ์, วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสิ่ง
ส าคัญ คือ มีการทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่แกนน า   ภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อเตรียมรับมือและรู้เท่าทัน
สถานการณ์ของโรคที่เกดิขึ้นในพ้ืนท่ี 
- สิ่งที่ส าคัญ อีกประการหนึ่ง คือ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมป้องกันโรค 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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ในสถำนศึกษำในพื้นที่  
 คลอโรไซลีนอล ขนาด 

1,200 มิลลิลติร 
จ านวน 12 ขวด  

 แอลกอฮอล์ 70% 
ขนาด 450 มิลลลิิตร
  จ านวน 6 ขวด  

 เจลแอลกอฮอล์
ส าหรับล้างมือ ขนาด 
400 มิลลลิิตร 
จ านวน 36 ขวด 

ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง Size M
จ านวน 12 กล่อง 

 หน้ากากอนามัยใช้
ครั้งเดียว (Single-
Use Hygienic Face 
Masks) จ านวน 50 
กล่อง 

 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
การป้องกัน โรค
ไขห้วัดใหญ่ จ านวน 5 
ป้าย 

2) วัสดุวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์และครุภัณฑ์ใน
กำรควบคุมโรคติดต่อน ำ
โดยยุงลำย  ได้แก ่
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 เครื่องพ่น ULV จ านวน 1 
เครื่อง 

 ทรายทีมีฟอส จ านวน 
8,000 ซอง  

ป้ายรณรงค์ให้ความรู้โรคติดต่อ
โดยยุงลาย 14 ป้าย 
 

18 โครงการ
ตรวจ
ประเมิน 
เพื่อการ
รับรองป้าย
สถาน
ประกอบการ
จ าหน่าย
อาหาร ตาม
เกณฑ์
อาหาร
สะอาด 
รสชาติอร่อย 

การด าเนินงานโครงการตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรองป้าย
สถานประกอบการจ าหน่าย
อาหารตามเกณฑ์อาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ต รวจวิ เค ราะห์  ต รวจ
ประเมินให้การรับรองสถานที่
จ าหน่ ายอาหารตาม เกณ ฑ์
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
รวมทั้งตรวจประเมินเพื่อต่อ
อายุป้าย Clean Food Good 
Taste ย ก ร ะ ดั บ ม าต ร ฐ า น
สถานที่จ าหน่ายอาหารให้ได้
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
สร้างความมั่นใจในการบริโภค
อาหารให้แก่ประชาชนรวมทั้ง
นักท่องเที่ยว ลดอัตราป่วยด้วย
โรคที่มีน้ าและอาหารเป็นสื่อ 
และเพื่ ออบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการร้านจ าหน่าย

30,000 10,635 19,365 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารในแต่ละหลักสูตรไม่เข้าใจในการตรวจแบคทีเรีย
และทางกายภาพ ไม่เข้าร่วมตามโครงการ 
2. ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารที่เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารในแต่ละหลักสูตรไม่เข้าใจกระบวนการในแต่
ละกิจกรรมตามโครงการ 
3. ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือตามวัน เวลาที่ได้นัดหมาย 
4. ในระหว่างการตรวจประเมิน ผู้ประกอบการติดการบริการลูกค้า ท าให้ระยะเวลาในการตรวจประเมินล่าช้า 

 

ข้อเสนอแนะ 

     เจ้าหน้าท่ีที่ตรวจประเมินรา้นจ าหน่ายอาหาร ควรมีการประชาสัมพันธ์ช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงานให้ผู้ประกอบการ
ทราบ เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคญัและให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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อาหาร และผู้สัมผัสอาหาร 
ผลที่ได้รับเชิงปริมำณ 
     สถานประกอบการร้าน
จ าหน่ายอาหารภายในต าบลแม่
แฝกใหม่  จ านวน  39  ร้ าน 
ได้รับการตรวจประเมินตาม
เกณฑ์อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย จ านวน 30 ร้าน 
ผลที่ได้รับเชิงคุณภำพ 
     ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้
เพิ่ ม ม า ก ขึ้ น เกี่ ย ว กั บ ก า ร
สุขาภิบาลอาหารการปฏิบัติ
ต า ม ข้ อ ก า ห น ด ด้ า น ก า ร
สุขาภิบาลอาหาร การดูแลสุข
วิทยาส่วนบุคคล รวมทั้งความรู้
ด้ า น ร ะ เบี ย บ ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบการ 
ซึ่งผู้ เข้ารับการอบรมสามรถ
น ามาความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง 
แ ล ะ พั ฒ น า เพื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
มาตรฐานสถานที่ จ าหน่ าย
อ า ห า ร ให้ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น
สุขาภิบาลอาหาร เพื่ อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 
     ดังนั้น หากเป็นการวัดผล
การด าเนินงานในเชิงคุณภาพ 
จะพบว่า กลุ่มเป้าหมายจ านวน 
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27 คน ที่เข้าร่วมการอบรม มี
คะแนนการทดสอบหลังอบรม
เพิ่มขึ้น จ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
ผลที่ได้รับเชิงประโยชน์ 

     สถานประกอบการร้าน
จ าหน่ายอาหารภายในต าบลแม่
แฝกใหม่  จ านวน  30  ร้ าน 
ได้รับการตรวจแนะน าที่ถูกต้อง
ตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
ก าหนดตรวจด้ านกายภาพ 
จ าน วน  2  ค รั้ ง  โด ย ต รวจ
ทางด้านกายภาพใช้แบบตรวจ
ร้านอาหารตามข้อก าหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหาร ของกรม
อนามัย  และตรวจทางด้ าน
แ บ ค ที เรี ย ต ร วจ ส อ บ ก า ร
ป น เปื้ อ น เ ช้ื อ โ ค ลิ ฟ อ ร์ ม
แบคทีเรียในอาหารโดยใช้ชุด
ทดสอบ (SI-2) 
 
     ร้านจ าหน่ายอาหารที่ผ่าน
การตรวจประเมินข้อก าหนด
ด้านสุขาภิบาลอาหาร ของกรม
อนามัยทั้ง 2 ครั้ง และผ่านการ
ตรวจการปน เปื้ อน เช้ือ โคลิ
ฟ อร์ ม แบ คที เรี ย ในอาห าร 
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เป็นไปตามเกณฑ์อาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย ทั้งหมดจ านวน 
17 ร้าน ได้รับมอบป้าย Clean 
Food Good Taste ใ น
ปี งบประมาณ  พ.ศ . 2562 
จ านวน 5 ร้าน ร้านที่ผ่านการ
ตรวจประเมินและได้รับมอบ
ป้ าย ในปี งบประมาณ  พ .ศ . 
2561 และได้รับการต่ออายุ
ป้ า ย  Clean Food Good 
Taste จ านวน 12 ร้าน  

ร้ำนที่ผ่ำนกำรตรวจประเมิน
และได้รับป้ำยในปี 2562 

1. ร้านก๋วยเตี๋ยววังขุมเงิน 
2. ร้านลาบลุงแดง 
3. ร้านตั้งต้นเตี๋ยวเนื้อรสเดด็ 
4. ร้านก๋วยเตี๋ยวชายทุ่ง 
5. ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าทา 
 

ร้ำนที่ได้รับกำรตรวจประเมิน
และต่ออำยุป้ำย   

1. ร้านบ้านส้มต า 
2. ร้านเจดีย์รสแซบ 
3. ศูนย์อาหารมุมอร่อย 
4. ร้านอุ้ยมี 
5. ร้านก๋วยเตี๋ยวชามโต 
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6. ร้านส้มต าป้าพร 
7. ร้านครัวเพ็ญเพชร 
8. ร้านสักทอง 
9. ร้ า น  Five star and star 
coffee 
10. ร้านครัวตาแดง 
11. ร้านเจ๊น้อยปักษ์ใต้ 
12. ร้านเจดีย์คอฟฟี ่
 

19 สมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่
เทศบาล
ต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

สมทบงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

200,000 200,000 - - กอง
สาธารณสุข

ฯ 

20 โครงการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
ต าบลแม่
แฝกใหม ่

ด าเนินการตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายตุ าบลแม่
แฝกใหม่ มีผูเ้ข้าร่วมจ านวน         
80  คน   

65,000 10,200 54,800 - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

21 โครงการ
พัฒนา

ด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่พัฒนาสตรีต าบล

15,000 8,710 6,290 - ส านัก
ปลัดเทศบาล 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แมค่รัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 60 
 

ศักยภาพ
กลุ่มพัฒนา
สตรตี าบล
แม่แฝกใหม ่

แม่แฝกใหม่ ผูเ้ข้าร่วมโครงการ
จ านวน  42 คน 

22 โครงการ
ฝึกอบรม
ส่งเสริม
อาชีพ
ส าหรับ
ประชาชน 

ไม่ได้ด าเนินการ 60,000 - 60,000 - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน 

(กำรติดตำมและ
ประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณคงเหลือ ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

23 โครงการเบี้ย
ยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

ด าเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  แล้วจ านวน  
12  เดือน 

12,600,000 12,210,100 389,900 - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

24 โครงการเบี้ย
ยังชีพผู้
พิการ 

ด าเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ  แล้วจ านวน  
12  เดือน 

2,496,000 2,563,200 316,800 - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

25 โครงการเบี้ย
ผู้ป่วยเอดส ์

ด าเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์  แล้ว
จ านวน  12  เดือน 

210,000 183,500 20,500 - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

26 โครงการ
อุดหนุน
อาหาร
กลางวัน

ด าเนินการอดุหนุน
งบประมาณอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้านเจดีย์
แม่ครัว 

1,671,000 1,671,000 - - กอง
การศึกษา 
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โรงเรียน
บ้านเจดีย์แม่
ครัว 

27 โครงการ
อุดหนุน
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียน
บ้านแม่แฝก 

ด าเนินการอดุหนุน
งบประมาณอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้านแม่
แฝก 

504,000 504,000 - - กอง
การศึกษา 

28 อุดหนุน
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ที่รับผิดชอบ
ด าเนิน ตาม
โครงการ
จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ใน
สถานท่ีกลาง 
ส าหรับเป็น
ศูนย์รวม
ข่าวสาร การ
จัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วย
การ บริหาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณ
เทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง  ตาม
โครงการจดัหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ในสถานท่ีกลาง 
ส าหรับเป็น   ศูนย์รวม
ข่าวสาร การจัดซื้อจดัจ้าง
ของหน่วยการ บริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอสันทราย 

20,000 20,000 - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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อ าเภอสัน
ทราย 

29 โครงการ
สัตว์ปลอด
โรค คน
ปลอดภัย 
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัย
ลักษณ ์อัคร
ราชกุมารี  
เทศบาล
ต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

กิจกรรมที่ 1. กำรอบรม
ฟ้ืนฟูควำมรู้และพัฒนำ
ศักยภำพอำสำปศุสัตว์
ต ำบล                  แม่
แฝกใหม่                                                     
 เป้าหมาย เชิง

ปริมาณ พบว่า จาก
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด คือ อาสาปศุ
สัตว์ต าบลแม่แฝกใหม่ 
หมู่บ้านละ            
2 คน  มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น   28 
คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

 เป้าหมาย เชิง
คุณภาพ พบว่า จาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 28 คน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมดมีคะแนนการ
ทดสอบหลังอบรม
เพิ่มขึ้น                    
คิดเป็นร้อยละ 100 

85,000        76,014  8,986 จากการส ารวจข้อมลู พบว่า จ านวนประชากรสุนัขและแมวมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนทุกปี จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณ
ในส่วนของการท าหมันสุนัขและแมว ร่วมกับการขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ อันไดแ้ก่ ส านักงาน
ปศุสัตว์อ าเภอสันทราย หรือมลูนธิิภาคเอกชน เช่น  Lanna Dog Welfare โดยอาจจะต้องมีการร่วมจ่ายงบปรมาณ 
เพื่อเป็นค่าเวชภณัฑ ์

กอง
สาธารณสุขฯ 
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 เป้าหมายเชิง
ประโยชน์ พบว่า                      
อาสาปศุสตัว์ได้
ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลสุนัขและแมว 
ครบ 14 หมู่บ้าน               
และวางแผนร่วมกับ
เทศบาลฯ จะ
ให้บรกิารฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า ใน
เดือนพฤษภาคม 
2562 

กิ จ กรรมที่  2 . ก ำร ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้ำ   
ในปีงบประมาณ ได้
ด าเนินการฉดี ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม
ทั้งสิ้น  2743 ตัว เป็น 
สุนัข 1,715 ตัว และแมว
1,028 ตัว 
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ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

30 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

จากการส ารวจข้อมลู พบว่า จ านวน
ประชากรสุนัขและแมวมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของการท าหมันสุนัขและแมว ร่วมกับ
การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาค
ราชการ อันได้แก่ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ     
สันทราย หรือมูลนิธภิาคเอกชน เช่น  
Lanna Dog Welfare โดยอาจจะต้องมี
การร่วมจา่ยงบประมาณ เพื่อเป็นค่า
เวชภัณฑ ์

20,000.00 20,000.00 0.00 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณ
แรกที่มีการอุดหนุน
งบประมาณให้ชุมชนในการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จึงท าให้ใช้
เวลาเตรียมการด้านระเบียบ
คณะกรรมการหมู่บา้น      
ว่าด้วย กองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน และการเปดิบัญชี
เพื่อรับเงินอุดหนุน จึงท าให้
การเบิกจ่ายล่าช้า และมี
ระยะเวลาด าเนินการที่จ ากัด 

กองสาธารณสุขฯ 

31 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

จากการส ารวจข้อมลู พบว่า จ านวน
ประชากรสุนัขและแมวมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของการท าหมันสุนัขและแมว ร่วมกับ
การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาค
ราชการ อันได้แก่ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ     
สันทราย หรือมูลนิธภิาคเอกชน เช่น  
Lanna Dog Welfare โดยอาจจะต้องมี
การร่วมจา่ยงบประมาณ เพื่อเป็นค่า
เวชภัณฑ ์

20,000.00 20,000.00 0.00 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณ
แรกที่มีการอุดหนุน
งบประมาณให้ชุมชนในการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จึงท าให้ใช้
เวลาเตรียมการด้านระเบียบ
คณะกรรมการหมู่บา้น ว่า
ด้วย กองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน และการเปดิบัญชี
เพื่อรับเงินอุดหนุน จึงท าให้

กองสาธารณสุขฯ 
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การเบิกจ่ายล่าช้า และมี
ระยะเวลาด าเนินการที่จ ากัด 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

32 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

จากการส ารวจข้อมลู พบว่า จ านวน
ประชากรสุนัขและแมวมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของการท าหมันสุนัขและแมว ร่วมกับ
การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาค
ราชการ อันได้แก่ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ     
สันทราย หรือมูลนิธภิาคเอกชน เช่น  
Lanna Dog Welfare โดยอาจจะต้องมี
การร่วมจา่ยงบประมาณ เพื่อเป็นค่า
เวชภัณฑ ์

20,000.00 20,000.00 0.00 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณ
แรกที่มีการอุดหนุน
งบประมาณให้ชุมชนในการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จึงท าให้ใช้
เวลาเตรียมการด้านระเบียบ
คณะกรรมการหมู่บา้น      
ว่าด้วย กองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน และการเปดิบัญชี
เพื่อรับเงินอุดหนุน จึงท าให้
การเบิกจ่ายล่าช้า และมี
ระยะเวลาด าเนินการที่จ ากัด 

กองสาธารณสุขฯ 

33 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

จากการส ารวจข้อมลู พบว่า จ านวน
ประชากรสุนัขและแมวมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของการท าหมันสุนัขและแมว ร่วมกับ
การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาค
ราชการ อันได้แก่ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ     
สันทราย หรือมูลนิธภิาคเอกชน เช่น  
Lanna Dog Welfare โดยอาจจะต้องมี
การร่วมจา่ยงบประมาณ เพื่อเป็นค่า
เวชภัณฑ ์

20,000.00 20,000.00 0.00 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณ
แรกที่มีการอุดหนุน
งบประมาณให้ชุมชนในการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จึงท าให้ใช้
เวลาเตรียมการด้านระเบียบ
คณะกรรมการหมู่บา้น ว่า
ด้วย กองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน และการเปดิบัญชี
เพื่อรับเงินอุดหนุน จึงท าให้

กองสาธารณสุขฯ 
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การเบิกจ่ายล่าช้า และมี
ระยะเวลาด าเนินการที่จ ากัด 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

34 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

จากการส ารวจข้อมลู พบว่า จ านวน
ประชากรสุนัขและแมวมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของการท าหมันสุนัขและแมว ร่วมกับ
การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาค
ราชการ อันได้แก่ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ     
สันทราย หรือมูลนิธภิาคเอกชน เช่น  
Lanna Dog Welfare โดยอาจจะต้องมี
การร่วมจา่ยงบประมาณ เพื่อเป็นค่า
เวชภัณฑ ์

20,000.00 20,000.00 0.00 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณ
แรกที่มีการอุดหนุน
งบประมาณให้ชุมชนในการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จึงท าให้ใช้
เวลาเตรียมการด้านระเบียบ
คณะกรรมการหมู่บา้น      
ว่าด้วย กองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน และการเปดิบัญชี
เพื่อรับเงินอุดหนุน จึงท าให้
การเบิกจ่ายล่าช้า และมี
ระยะเวลาด าเนินการที่จ ากัด 

กองสาธารณสุขฯ 

35 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

จากการส ารวจข้อมลู พบว่า จ านวน
ประชากรสุนัขและแมวมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของการท าหมันสุนัขและแมว ร่วมกับ
การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาค
ราชการ อันได้แก่ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ     
สันทราย หรือมูลนิธภิาคเอกชน เช่น  
Lanna Dog Welfare โดยอาจจะต้องมี
การร่วมจา่ยงบประมาณ เพื่อเป็นค่า
เวชภัณฑ ์

20,000.00 20,000.00 0.00 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณ
แรกที่มีการอุดหนุน
งบประมาณให้ชุมชนในการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จึงท าให้ใช้
เวลาเตรียมการด้านระเบียบ
คณะกรรมการหมู่บา้น ว่า
ด้วย กองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน และการเปดิบัญชี
เพื่อรับเงินอุดหนุน จึงท าให้

กองสาธารณสุขฯ 
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การเบิกจ่ายล่าช้า และมี
ระยะเวลาด าเนินการที่จ ากัด 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

36 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

จากการส ารวจข้อมลู พบว่า จ านวน
ประชากรสุนัขและแมวมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของการท าหมันสุนัขและแมว ร่วมกับ
การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาค
ราชการ อันได้แก่ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ     
สันทราย หรือมูลนิธภิาคเอกชน เช่น  
Lanna Dog Welfare โดยอาจจะต้องมี
การร่วมจา่ยงบประมาณ เพื่อเป็นค่า
เวชภัณฑ ์

20,000.00 20,000.00 0.00 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณ
แรกที่มีการอุดหนุน
งบประมาณให้ชุมชนในการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จึงท าให้ใช้
เวลาเตรียมการด้านระเบียบ
คณะกรรมการหมู่บา้น      
ว่าด้วย กองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน และการเปดิบัญชี
เพื่อรับเงินอุดหนุน จึงท าให้
การเบิกจ่ายล่าช้า และมี
ระยะเวลาด าเนินการที่จ ากัด 

กองสาธารณสุขฯ 

37 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

จากการส ารวจข้อมลู พบว่า จ านวน
ประชากรสุนัขและแมวมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของการท าหมันสุนัขและแมว ร่วมกับ
การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาค
ราชการ อันได้แก่ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ     
สันทราย หรือมูลนิธภิาคเอกชน เช่น  
Lanna Dog Welfare โดยอาจจะต้องมี
การร่วมจา่ยงบประมาณ เพื่อเป็นค่า
เวชภัณฑ ์

20,000.00 20,000.00 0.00 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณ
แรกที่มีการอุดหนุน
งบประมาณให้ชุมชนในการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จึงท าให้ใช้
เวลาเตรียมการด้านระเบียบ
คณะกรรมการหมู่บา้น ว่า
ด้วย กองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน และการเปดิบัญชี
เพื่อรับเงินอุดหนุน จึงท าให้

กองสาธารณสุขฯ 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แมค่รัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 68 
 

การเบิกจ่ายล่าช้า และมี
ระยะเวลาด าเนินการที่จ ากัด 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

38 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

จากการส ารวจข้อมลู พบว่า จ านวน
ประชากรสุนัขและแมวมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของการท าหมันสุนัขและแมว ร่วมกับ
การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาค
ราชการ อันได้แก่ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ     
สันทราย หรือมูลนิธภิาคเอกชน เช่น  
Lanna Dog Welfare โดยอาจจะต้องมี
การร่วมจา่ยงบประมาณ เพื่อเป็นค่า
เวชภัณฑ ์

20,000.00 20,000.00 0.00 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณ
แรกที่มีการอุดหนุน
งบประมาณให้ชุมชนในการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จึงท าให้ใช้
เวลาเตรียมการด้านระเบียบ
คณะกรรมการหมู่บา้น      
ว่าด้วย กองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน และการเปดิบัญชี
เพื่อรับเงินอุดหนุน จึงท าให้
การเบิกจ่ายล่าช้า และมี
ระยะเวลาด าเนินการที่จ ากัด 

กองสาธารณสุขฯ 

39 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

จากการส ารวจข้อมลู พบว่า จ านวน
ประชากรสุนัขและแมวมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของการท าหมันสุนัขและแมว ร่วมกับ
การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาค
ราชการ อันได้แก่ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ     
สันทราย หรือมูลนิธภิาคเอกชน เช่น  
Lanna Dog Welfare โดยอาจจะต้องมี
การร่วมจา่ยงบประมาณ เพื่อเป็นค่า
เวชภัณฑ ์

20,000.00 20,000.00 0.00 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณ
แรกที่มีการอุดหนุน
งบประมาณให้ชุมชนในการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จึงท าให้ใช้
เวลาเตรียมการด้านระเบียบ
คณะกรรมการหมู่บา้น ว่า
ด้วย กองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน และการเปดิบัญชี
เพื่อรับเงินอุดหนุน จึงท าให้

กองสาธารณสุขฯ 
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การเบิกจ่ายล่าช้า และมี
ระยะเวลาด าเนินการที่จ ากัด 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

40 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

จากการส ารวจข้อมลู พบว่า จ านวน
ประชากรสุนัขและแมวมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของการท าหมันสุนัขและแมว ร่วมกับ
การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาค
ราชการ อันได้แก่ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ     
สันทราย หรือมูลนิธภิาคเอกชน เช่น  
Lanna Dog Welfare โดยอาจจะต้องมี
การร่วมจา่ยงบประมาณ เพื่อเป็นค่า
เวชภัณฑ ์

20,000.00 20,000.00 0.00 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณ
แรกที่มีการอุดหนุน
งบประมาณให้ชุมชนในการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จึงท าให้ใช้
เวลาเตรียมการด้านระเบียบ
คณะกรรมการหมู่บา้น      
ว่าด้วย กองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน และการเปดิบัญชี
เพื่อรับเงินอุดหนุน จึงท าให้
การเบิกจ่ายล่าช้า และมี
ระยะเวลาด าเนินการที่จ ากัด 

กองสาธารณสุขฯ 

41 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

จากการส ารวจข้อมลู พบว่า จ านวน
ประชากรสุนัขและแมวมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของการท าหมันสุนัขและแมว ร่วมกับ
การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาค
ราชการ อันได้แก่ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ     
สันทราย หรือมูลนิธภิาคเอกชน เช่น  
Lanna Dog Welfare โดยอาจจะต้องมี
การร่วมจา่ยงบประมาณ เพื่อเป็นค่า
เวชภัณฑ ์

20,000.00 20,000.00 0.00 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณ
แรกที่มีการอุดหนุน
งบประมาณให้ชุมชนในการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จึงท าให้ใช้
เวลาเตรียมการด้านระเบียบ
คณะกรรมการหมู่บา้น ว่า
ด้วย กองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน และการเปดิบัญชี
เพื่อรับเงินอุดหนุน จึงท าให้

กองสาธารณสุขฯ 
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การเบิกจ่ายล่าช้า และมี
ระยะเวลาด าเนินการที่จ ากัด 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

42 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

จากการส ารวจข้อมลู พบว่า จ านวน
ประชากรสุนัขและแมวมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของการท าหมันสุนัขและแมว ร่วมกับ
การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาค
ราชการ อันได้แก่ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ     
สันทราย หรือมูลนิธภิาคเอกชน เช่น  
Lanna Dog Welfare โดยอาจจะต้องมี
การร่วมจา่ยงบประมาณ เพื่อเป็นค่า
เวชภัณฑ ์

20,000.00 20,000.00 0.00 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณ
แรกที่มีการอุดหนุน
งบประมาณให้ชุมชนในการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จึงท าให้ใช้
เวลาเตรียมการด้านระเบียบ
คณะกรรมการหมู่บา้น      
ว่าด้วย กองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน และการเปดิบัญชี
เพื่อรับเงินอุดหนุน จึงท าให้
การเบิกจ่ายล่าช้า และมี
ระยะเวลาด าเนินการที่จ ากัด 

กองสาธารณสุขฯ 

43 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  
ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 

จากการส ารวจข้อมลู พบว่า จ านวน
ประชากรสุนัขและแมวมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของการท าหมันสุนัขและแมว ร่วมกับ
การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาค
ราชการ อันได้แก่ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ     
สันทราย หรือมูลนิธภิาคเอกชน เช่น  
Lanna Dog Welfare โดยอาจจะต้องมี
การร่วมจา่ยงบประมาณ เพื่อเป็นค่า
เวชภัณฑ ์

20,000.00 20,000.00 0.00 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณ
แรกที่มีการอุดหนุน
งบประมาณให้ชุมชนในการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จึงท าให้ใช้
เวลาเตรียมการด้านระเบียบ
คณะกรรมการหมู่บา้น ว่า
ด้วย กองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน และการเปดิบัญชี
เพื่อรับเงินอุดหนุน จึงท าให้

กองสาธารณสุขฯ 
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การเบิกจ่ายล่าช้า และมี
ระยะเวลาด าเนินการที่จ ากัด 

รวม 23,151,263 21,267,181.52 1,884,081.48   
ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดท าป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน  และตั้งจุดบริการประชาชน 

80,000 2,076 77,924 - งาน ปภ. 
ส านักปลดัเทศบาล 

2 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนี
ไฟให้กับสถานศึกษาในพื้นที ่

จัดกิจกรรมอบรมและซ้อมแผนการอพยพ 
หนีไฟให้กับโรงเรียนอนุบาลและศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครวั 

10,000 5,580 4,420 - งาน ปภ. 
ส านักปลดัเทศบาล 

3 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 

ไม่ด าเนินการ 200,000 - 200,000 - งาน ปภ. 
ส านักปลดัเทศบาล 

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาทและ
หน้าท่ีของสมาชิกอปพร. เทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

 ไม่ด าเนินการ 30,000 - 30,000 - งาน ปภ. 
ส านักปลดัเทศบาล 

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้าน
เจดีย์แมค่รัว   

15,000 4,750 10,250 - งาน ปภ. 
ส านักปลดัเทศบาล 

6 โครงการป้องกันยาเสพตดิในสถานศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูเ้รื่องยาเสพตดิ
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบา้นแม่แฝก และ
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 

15,000 15,000 - ปัญหาด้านสถานท่ีในการ
อบรม  

งาน ปภ. 
ส านักปลดัเทศบาล 

รวม 350,000 27,406 322,594   
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ยุทธศำสตร์ที่  7  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

1 โครงการฝึกอบรม เพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

ไม่ด าเนินการ 20,000 - 20,000 - ส านักปลดัเทศบาล 

2 โครงการเสรมิสร้างความสามัคคีปรองดอง
และ สมานฉันท์ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ไม่ด าเนินการ 10,000 - 10,000 - ส านักปลดัเทศบาล 

3 โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติของ
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ไม่ด าเนินการ 10,000 - 10,000 - ส านักปลดัเทศบาล 

4 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจดัท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดประชุมประชาคมระดับต าบล
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 

30,000 - 30,000 - จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม
น้อย และมีการจัดประชุม
ประชาคมบ่อยครั้ง  
ประชาชนไม่ให้ความสนใจ 

งานแผนและ
งบประมาณ 

ส านักปลดัเทศบาล 

5 โครงการคลินิกกฎหมายเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

ไม่ด าเนินการ 20,000 - 20,000 - ส านักปลดัเทศบาล 

6 โครงการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผูบ้ริหารท้องถิ่น 

ไม่ด าเนินการ 100,000 - 100,000 - ส านักปลดัเทศบาล 

7 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
และปรับปรุงฐานข้อมูลแผนท่ีภาษแีละ
ทะเบียนทรัพยส์ินและการส ารวจเพื่อให้
สอดรับและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือนและสิ่งปลูก
สร้างและการประยุกต์ใช้งานแผนที่เพื่องาน

เทศบาลเจดีย์แม่ครัวมีข้อมลูที่เป็นปัจจุบัน  มี
ความละเอียด  ถูกต้องตามมาตรฐานการ
จัดท าแผนที่ภาษี  สามารถใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการตัดสินใจ  และเป็นฐานข้อมลูกลางของ
ท้องถิ่น  และเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและสิ่ง ปลูกสร้างตามข้อสั่งการ   

350,000 297,779 52,221 - กองคลัง 
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ตามภารกิจของ อปท. ให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ  17  คน   

 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
(กำรติดตำมและประเมินผล) 

งบประมำณ 
ต้ังไว้ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ หน่วยด ำเนินกำร 

8 โครงการจดัหาตูเ้อกสารเหล็ก  2  บาน  
จ านวน  5  ตู้ 

ด าเนินการจัดหาตู้เอกสารเหล็ก  2  บาน  
จ านวน  5  ตู้ 

27,500 27,500 - - กองคลัง 

9 โครงการจดัซื้อเครื่องพ่นสารเคมีก าจัดแมลง
แบบฝอยละเอียด (Ultra Low Volume 
cold fog genrator) 

จัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีก าจัดแมลงแบบฝอย
ละเอียด (Ultra Low Volume cold fog 
genrator) 

70,000 67,000 3,000 - กองสาธารณสุข 

10 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก  
จ านวน 1 ชุด 

21,000 21,000 - - กองช่าง 

11 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จ านวน 1 ชุด 

5,800 5,800 - - กองช่าง 

12 เครื่องเจาะคอนกรีต จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรตี จ านวน 1 เครื่อง 97,000 
 

85,000 12,000 - กองช่าง 

รวม 221,300 206,300 15,000   
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ส่วนท่ี  4 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว   มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้  

4.1  ข้อเสนอแนะยุทธศำสตร์ที่  1  ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคม 

 1.  ควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มากข้ึน 
 2.  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณควรเป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่มีความส าคัญและ
เร่งด่วนได้รับความเดือดร้อน  เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการกระจายงบประมาณด าเนินโครงการของแต่ละ
หมู่บ้าน 
 3.  หน่วยงานควรมีการส ารวจสภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นปัจจุบันเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้ตรงกับความต้องการของประชาชนโดยเร่งด่วน  เช่น  สภาพถนนเพ่ือการสัญจรช ารุดเป็นหลุมบ่อ
ประชาชนใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน  ไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ  ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมโดย
เร่งด่วนเพื่อแก้ไจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   
 3.  ควรน าโครงการที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลมาด าเนินการให้มากขึ้นเสื่อเพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

4.2  ข้อเสนอแนะยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตรตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน 
 1.  ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  เพื่อเพ่ิมรายได้ในชุมชน 
 2.  ควรส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญของพ้ืนที่ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน   

4.3  ข้อเสนอแนะยุทธศำสตร์ที่  3  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์
อย่ำงย่ังยืน 
 1.  ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และระบบนิเวศน์อย่าง
ต่อเนื่อง 

2.  ควรส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ 
 3.  ควรจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนด าเนินการในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามความต้องการของชุมชน 

4.4  ข้อเสนอแนะยุทธศำสตร์ที่  4  กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

 1.  ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเน้นปลูกฝังต่อเด็กเล็กเยาวชนให้ซึมซับศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่นให้มีการสืบสานสืบทอดต่อไป 
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4.5  ข้อเสนอแนะยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 1.  ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 

2.  ควรมีการด าเนินการหรือเตรียมการส าหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งระบบ  ตั้งแต่วันที่ก้าวเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ  และวัยผู้สูงอายุ  ซึ่งมีการแยกประเภทของผู้สูงอายุออกตามความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง  
และภาวะสุขภาพ  โดยมีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม  เช่น    
  -  วัยที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  และวัยผู้สูงอายุ  ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี  สุขภาพ
แข็งแรง  ควรเน้นให้มีการท ากิจกรรมร่วมกัน  เช่น  โรงเรียนผู้สูงอายุ  เพ่ือกระตุ้นให้การเข้าร่วมสังคม       
ติดสังคมนอกบ้านมากขึ้น  โดยมอบหมายงานพัฒนาชุมชนด าเนินการ  เพ่ือกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้
หลากหลาย 
  -  การจัดตั้งศูนย์  Long  Term  Care  เพ่ือเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงโดยความ
ร่วมมือของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเจดีย์แม่ครัว 

4.6  ข้อเสนอแนะยุทธศำสตร์ที่  6  กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ในชุมชน 
 1.  ควรมีการจัดกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ  

2.  ควรทบทวนโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  มีการติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานหลังด าเนินการเสร็จสิ้นโครงการ 

4.7  ข้อเสนอแนะยุทธศำสตร์ที่  7  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 1.  วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือต่างๆ  ที่มีความจ าเป็นในการให้บริการประชาชนควรจัดให้มีปริมาณ
เพียงพอและมีความพร้อมส าหรับการใช้งานหรือการให้บริการแก่ประชาชน 
 2.  โครงการที่ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เช่น  โครงการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์  โครงการปกป้องสถาบัน  และโครงการคลินิกกฎหมาย            
มีความส าคัญต่อประชาชนทุกคน  และสนองนโยบายของรัฐบาล  เห็นควรด าเนินการ  เพ่ือความปรองดองของ
ประชาชน  ปกป้องสถานบันที่เป็นศูนย์รวมจิตใจคนทั้งประเทศ  รวมทั้งประชาชนเคารพกฎเกณฑ์  ระเบียบ  
กฎหมายในการด าเนินชีวิตให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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