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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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
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. 2564   เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  และสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อย
เพียงใด  เพ่ือให้สามารถน ามาพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
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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  การติตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ  ดังนี้ 
  1.  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว  หรือกิจกรรมต่างๆ  ที่ด าเนินการ  หรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2.  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวตรวจสอบดูว่า
แผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้ งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3.  ผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  และขั้นตอนต่าง 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 - 2565)  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากร
ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนต าบล/เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ  ไป  เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้  และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น  รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน  โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  โครงการ  หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2.  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สภาพผล
การด าเนินงาน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3.  เ พื ่อเป ็นข้อมูลส าหรับเร ่งร ัด  ปรับปรุง  แก้ไข  ข ้อบกพร่องของการด า เนินงาน  
โครงการ  การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
  4.  เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
  5.  เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับส านัก/กอง   
ทุกระดับของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ประชาชนใน
ต าบลแม่แฝกใหม่หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน 
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 3.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่   3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

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

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

1.  นายพร  เชิงค้า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ประธานกรรมการ 
2.  นายสุทัศน์  ชัยวงค์ทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว            กรรมการ  
3.  นายวโิรจน์  สวุรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว           กรรมการ 
4.  นายนันทพงษ์  เกตุมณี ผู้แทนประชาคมต าบลแม่แฝกใหม่       กรรมการ  
5.  นายนพพล  วงค์จันทร์ตา ผู้แทนประชาคมต าบลแม่แฝกใหม่       กรรมการ 

  6.  นายดิเรก  จิรชวาลวิสุทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่แฝก       กรรมการ 
  7.  นางอรุณี  สายหมอก  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ       กรรมการ 
  8.  น.ส.ธันย์นชิา  สิทธิพงษ์เจริญ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ       กรรมการ 
  9.  นายนิคม  ค าตุ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
  10.  นางวรรดา  ปัญญานะ ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
  11.  น.ส.ชนภัส  อินกวา  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ           กรรมการ 
  12.  นางศิรินธร  มูลแดง  ครู กศน.ต าบลแม่แฝกใหม่       กรรมการ 
  13.  นางนงนุช  ถารียะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและเลขาฯ 

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 
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3.2 แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ที่ได้รับการ

แต่งตั้งตามระเบียบฯ  ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้   
1.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
2.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ตามแนวทางการ

พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/   
ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 3.3 กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลเจดีย์แม่ครัว  เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว  เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลและคณะกรรมการ
พัฒนาของเทศบาลต าบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลเจดีย์แม่ครัวทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผล นายกเทศมนตร ีรายงานผล สภาท้องถิ่น เสนอ 

เสนอ 

นายกเทศมนตร ีเสนอ 
คณะกรรมการพัฒนา

ของ อปท. เสนอ นายกเทศมนตร ี
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4.  เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
4.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   

 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
 (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  

(๒)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานดังนี้ 
แบบที่ 1 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลในระบบ e-Plan (www.dla.go.th) 
แบบที่ 2 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
แบบที่ 3 แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

4.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(1)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5)   
(2)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

(3)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
(6)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

4.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่ 1 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลในระบบ e-Plan (www.dla.go.th) 
แบบที่ 2 แบบตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ 3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 
5.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/
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  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด  ความต้องการ  สภาพปัญหา
ต่าง ๆ  ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน 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
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่  2 
การติดตามและประเมินผล 
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การติดตามและประเมนิผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และแผนชุมชน 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  มีรายละเอียดดังนี้  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 แนวทางการพัฒนา 
1.1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และ

สาธารณูปการที่จ าเป็น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ

ยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 

 2.1  ภาคเกษตรกรรมและประชาชน ยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการประกอบ
อาชีพ พ่ึงพาตนเองได้ ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ 

2.2  เกษตรกรรวมกลุ่ม/เครือข่าย พัฒนายกระดับการผลิต สินค้า/บริการตามศักยภาพของชุมชนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการบริโภคและการผลิตเพื่อจ าหน่าย 

2.3  กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรม บนพ้ืนฐานของแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
3.1  กระตุ้นปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 3.2  ส่งเสริมการบูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น หมอกควันไฟป่าและอุทกภัย

ระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับหน่วยงานภาครัฐและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
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๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

 4.1  การส่งเสริมชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่นอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน    

4.2  การจัดท าระบบฐานข้อมูล และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในชุมชน 

4.3  การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา การรณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา การ
อนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรีพ้ืนเมือง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงกิจกรรมทาง
ศาสนา 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
5.1  การส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.2  การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
5.3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย  เช่น เด็ก เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน  
6.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  
แนวทางการพัฒนา 
6.1  การก าหนดจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ชุมชน ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งปัญหา

อาชญากรรม และปัญหาด้านต่างๆ ในชุมชน  
6.2  การส่งเสริมให้อาสาสมัครในการเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันภัยต่างๆ   

ที่อาจเกิดในชุมชน อันเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายของรัฐ และการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย  
6.3  การจัดกิจกรรมรณรงค์และการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน  การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
6.4  การสร้างความพึงพอใจของประชาชน ต่อการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน  การ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน   
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 
7.1  การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
7.2  การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
7.3  การส่งเสริมให้องค์กรมีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

165 583,135,250.00 24 35,296,700.00 196 398,594,150.00 153 396,043,950.00 151 395,541,550.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน 

27 2,005,000.00 5 125,000.00 7 340,000.00 17 840,000.00 17 840,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

15 3,686,000.00 8 3,276,000.00 11 3,366,000.00 12 3,416,000.00 12 3,416,000.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

18 1,050,000.00 4 140,000.00 14 790,000.00 14 790,000.00 14 830,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวติของ
ประชาชน 

155 36,121,100.00 88 27,953,000.00 100 30,696,000.00 103 32,366,000.00 102 33,341,000.00 

ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน 

14 1,695,000.00 7 485,000.00 13 849,000.00 13 1,235,000.00 13 1,240,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 11 2,060,000.00 7 455,000.00 9 280,000.00 10 580,000.00 8 260,000.00 

รวม 405 629,752,350.00 143 67,730,700.00 350 434,915,150.00 322 435,270,950.00 317 435,468,550.00 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2564 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่

บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม  และจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน 82 
โครงการ งบประมาณ  33,564,668.00  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

17 5,937,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

4 65,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

5 2,610,000.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 140,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 37 23,936,168.00 

ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน 

7 521,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6 355,000.00 

รวม 82 33,564,668.00 

 
 
สรุป 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564           จ านวน  322  โครงการ 
โครงการที่ได้น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน   82  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     25.47 
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนจ านวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 
 
          จากกราฟที่  1  แสดงสัดส่วนของโครงการโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทั้ง  7  ยุทธศาสตร์  
แสดงให้เห็นว่า  ยุทธศาสตร์ที่  1  จ านวน  17  โครงการ,  ยุทธศาสตร์ที่  2  จ านวน  4  โครงการ,  
ยุทธศาสตร์ที่  3  จ านวน  5  โครงการ,  ยุทธศาสตร์ที่  4  จ านวน  6  โครงการ,  ยุทธศาสตร์ที่  5  จ านวน  
37  โครงการ,  ยุทธศาสตร์ที่  6  จ านวน  7  โครงการ  และยุทธศาสตร์ที่  7  จ านวน  6  โครงการ  

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2564 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ลงนามใน
สัญญา 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเจดีย์แม่ครัว 
(ซอยบ้านทุ่งพัฒนา) หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่แฝกใหม่ กว้าง 4 
เมตร ยาว 333 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ไม่
น้อยกว่า 1,332 ตารางเมตร 
เทศบาลต าบล เจดีย์แม่ครัว 
อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

 - - 725,000 552,111 

รวม 725,000 552,111 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1

ยุทธศาสตร์ที่  2

ยุทธศาสตร์ที่  3

ยุทธศาสตร์ที่  4

ยุทธศาสตร์ที่  5

ยุทธศาสตร์ที่  6

ยุทธศาสตร์ที่  7

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
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โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ลงนามใน
สัญญา 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over lay) บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 
1 เชื่อมบ้านแพะแม่แฝกใหม่ 
หมู่ที่ 10 ต าบลแม่แฝกใหม่ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9,600 
ตารางเมตร เทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 - - 3,516,000 2,110,000 

รวม 3,516,000 2,110,000 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ลงนามในสัญญา  เบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 

(1  ตุลาคม  2563  -  30  กันยายน  2564) 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

****************************** 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

ที ่ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณเบิกจ่าย เหตุผลที่ไม่ด าเนินการ 

1 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก บริเวณสุสาน หมู่ที่ 1 
 

359,600.00 359,000.00  

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต รอบสนามกีฬา
ประจ าต าบลแม่แฝกใหม ่

743,000.00 0.00 โอนลดงบประมาณไป
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ดวงโคมไฟกิ่งสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์     

3 ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบรเิวณสสุาน หมู่ที่ 2 202,000.00 202,000.00 
(กันเงินเบิกเหลื่อมปี) 

 

4 เปลี่ยนและปรับปรุงระบบประปาน้ าบาดาลบนดอย หมู่ที่ 6 320,000.00 320,000.00 
(กันเงินเบิกเหลื่อมปี) 

 

5 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 6 496,000.00 496,000.00 
(กันเงินเบิกเหลื่อมปี) 

 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 7 436,000.00 436,000.00 
(กันเงินเบิกเหลื่อมปี) 

 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
 

122,700.00 122,500.00  

8 ขยายถนนพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 9 389,000.00 389,000.00 
(กันเงินเบิกเหลื่อมปี) 

 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 394,000.00 394,000.00  

10 เสรมิไหล่ทางโค้งพร้อมราวเหล็ก จุดอันตราย หมู่ที่ 10 60,000.00 0.00 โอนลดงบประมาณไป
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ดวงโคมไฟกิ่งสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์     

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 438,700.00 0.00 โอนลดงบประมาณไป
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ดวงโคมไฟกิ่งสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์     

12 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอน กรตีเช่ือมหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
เชื่อม หมู่ที่ 5 

159,000.00 0.00 โอนลดงบประมาณไป
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ดวงโคมไฟกิ่งสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์     

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 136,000.00 135,800.00  

14 รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 280,800.00 280,800.00 
(กันเงินเบิกเหลื่อมปี) 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 

 

ที ่ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณเบิกจ่าย เหตุผลที่ไม่ด าเนินการ 

15 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟก่ิงสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์    
หมู่ที่ 6 

434,700.00 434,700.00  

16 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟก่ิงสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์    
หมู่ที่ 11 

483,000.00 483,000.00  

17 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟก่ิงสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์    
หมู่ที่ 13 

483,000.00 483,000.00  

 รวม  17  โครงการ 5,937,500.00 4,535,800.00  

ที ่
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณเบิกจ่าย 

เหตุผลที่ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการบริหารศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยี การเกษตร
ประจ าต าบลแม่แฝกใหม ่

5,000.00 550.00  

2 โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

25,000.00 12,250.00  

3 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
 

25,000.00 9,660.00  

4 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 

10,000.00 8,585.00  

 รวม  4  โครงการ 65,000.00 31,045.00  

ที ่
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณเบิกจ่าย 

เหตุผลที่ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการเฝ้าระวังการเผาและควบคุมหมอกควันไฟป่า 
 

20,000.00 13,100.00 
 

2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 30,000.00 23,875.00 
 

3 โครงการรณรงค์งดการเผาและปญัหาหมอกควัน 20,000.00 19,500.00 
 

4 โครงการบริการจดัเก็บขยะในเขตเทศบาล 
 

2,500,000.00 2,266,507.45 
 

 

5 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 40,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-
19) จึงจ าเป็น ตอ้งงด
การจัดโครงการ 

 รวม  5  โครงการ 2,610,000.00 2,322,982.45  
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 

 

ที ่ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณเบิกจ่าย 
เหตุผลที่ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการจดักิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
 

20,000.00 19,999.00  

2 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สบืสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

30,000.00 0.00 โอนลดงบประมาณ 

3 โครงการอบรมส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต(ธรรมสญัจร) 

10,000.00 0.00 โอนลดงบประมาณ 

4 โครงการ สบืฮตี โตยฮอย ผ่อกอย ป๋าเวณียีเ่ป็ง 30,000.00 29,675.00  

5 อุดหนุนงบประมาณโครงการจดัมหกรรมไมด้อกไม้ประดบั
ประจ าป ี

30,000.00 0.00 โอนลดงบประมาณ 

6 โครงการจดังานส่งเสริมผลิตภณัฑส์ินค้าท้องถิ่นของดีต าบล 
แม่แฝกใหม ่

20,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

 รวม  6  โครงการ 140,000.00 49,674.00  

ที ่ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณเบิกจ่าย 
เหตุผลที่ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน 5,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

2 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ
 

50,000.00 0.00 โอนลดงบประมาณ 

3 โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดยี์แม่ครัว 

5,000.00 0.00  

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดยี์แม่ครัว ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน -
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) -ค่าหนังสือเรียน -ค่า
อุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

1,658,978.00 1,573,682.00  

5 โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

5,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 
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ที ่ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณเบิกจ่าย 
เหตุผลที่ไม่
ด าเนินการ 

6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดยีแ์ม่ครัว -ค่าหนังสือเรียน -
ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

493,570.00 383,522.00  

7 โครงการแข่งขันกีฬา ประจ าปีต าบลแม่แฝกใหม ่
 

260,000.00 0.00 โอนลดงบประมาณ 

8 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชน 
 

15,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

9 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 
 

1,932,000.00 1,932,000.00  

10 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่แฝก 
 

564,000.00 552,296.00  

11 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคตดิต่อ โรคอุบัติใหมโ่รคอุบตัิซ้ าใน
ชุมชน 

50,000.00 49,409.20  

12 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี เทศบาลต าบลเจดยี์แม่ครัว 

82,620.00 48,604.00  

13 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) เทศบาลต าบลเจดยี์แม่ครัว 

20,000.00 2,500.00  

14 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอ่ย 
 

20,000.00 19,260.00  

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลแม่แฝกใหม ่ 20,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลแม่แฝกใหม ่ 20,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลแม่แฝกใหม ่ 20,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลแม่แฝกใหม ่ 20,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 
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ที ่ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณเบิกจ่าย 
เหตุผลที่ไม่
ด าเนินการ 

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต าบลแม่แฝกใหม ่ 20,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต าบลแม่แฝกใหม ่ 20,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต าบลแม่แฝกใหม ่ 20,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต าบลแม่แฝกใหม ่ 20,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลแม่แฝกใหม ่ 20,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต าบลแม่แฝกใหม ่ 20,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต าบลแม่แฝกใหม ่ 20,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ต าบลแม่แฝกใหม ่ 20,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

27 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ต าบลแม่แฝกใหม ่ 20,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

ที ่ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณเบิกจ่าย 
เหตุผลที่ไม่
ด าเนินการ 

28 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ต าบลแม่แฝกใหม ่ 20,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

29 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลแม่แฝกใหม่ 10,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

30 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่พัฒนาสตรตี าบลแม่แฝกใหม่ 15,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

31 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชน 10,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

32 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

14,800,000.00 14,307,300.00  

33 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 

3,100,000.00 2,756,600.00  

34 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

204,000.00 193,500.00  

35 สมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

256,000.00 255,571.80  

36 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

70,000.00 68,925.00  

37 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

30,000.00 0.00 โอนลดงบประมาณ 

 รวม  37  โครงการ 23,936,168.00 22,143,170.00  

ที ่ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณเบิกจ่าย 
เหตุผลที่ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่
 

5,000.00 2,100.00  

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

5,000.00 5,000.00  

3 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษา
ในพื้นที่ 

5,000.00 0.00 โอนลดงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
 

ที ่ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณเบิกจ่าย 
เหตุผลที่ไม่
ด าเนินการ 

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิก 
อปพร. เทศบาลต าบลเจดีย์ แม่ครวั 

25,000.00 12,200.00  

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
 

15,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จึง
จ าเป็น ต้องงดการจัด
โครงการ 

6 โครงการบริการสาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

436,000.00 431,800.00  

7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัต ิการจติอาสาภยัพิบัติประจ า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000.00 0.00 โอนลดงบประมาณ 

 รวม  7  โครงการ 521,000.00 451,100.00  

ที ่ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณเบิกจ่าย 
เหตุผลที่ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรม เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

15,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส 
(COVID-19) จึงจ าเป็น 
ต้องงดการจัดโครงการ 

2 โครงการเสรมิสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

5,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส 
(COVID-19) จึงจ าเป็น 
ต้องงดการจัดโครงการ 

3 โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติของเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

5,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส 
(COVID-19) จึงจ าเป็น 
ต้องงดการจัดโครงการ 

4 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจดัท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000.00 0.00 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส 
(COVID-19) จึงจ าเป็น 
ต้องงดการจัดโครงการ 

5 อุดหนุนส่วนราชการหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี
รับผิดชอบด าเนินตามโครงการบรหิารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอสันทราย 

20,000.00 20,000.00  

6 โครงการส ารวจและปรับปรุงข้อมลูภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

300,000.00 0.00 โอนลดงบประมาณ 

 รวม  6  โครงการ 355,000.00 20,000.00  
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สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

โครงการทีเ่บิกจ่าย 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

โครงการที่จ่ายจาก 
เงินสะสม 

โครงการทีจ่่ายจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

รวมโครงการ/งบประมาณทั้งสิ้น 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ จ านวน 

โครงการ งบประมาณ จ านวน 
โครงการ งบประมาณ จ านวน 

โครงการ งบประมาณ จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

17 5,937,500.00 13 4,535,800.00  -  - 2 2,662,111.00 15 7,197,911.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน 

4 65,000.00 4 31,045.00 
 

- - - - 4 31,045.00 
 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

5 2,610,000.00 4 2,322,982.45 - - - - 4 2,322,982.45 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสบืสาน ศลิปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

6 140,000.00 2 49,674.00 - - - - 2 49,674.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

37 23,936,168.00 13 22,143,170.00 - - - - 13 22,143,170.00 

6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

7 521,000.00 4 451,100.00 - - - - 4 451,100.00 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

6 355,000.00 1 20,000.00 - - - - 1 20,000.00 

รวม 82 33,564,668.00 41 29,533,771.45 - - 2 2,662,111.00 43 32,195,882.45 
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1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนนิงาน 

สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

จ านวนโครงการ 
/งบประมาณ  

คิดเป็น
ร้อยละ 
(จ านวน
โครงการ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

17 5,937,500.00 15 7,197,911.00 83.33 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

4 65,000.00 4 31,045.00 
 

100.00 

3.ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

5 2,610,000.00 4 2,322,982.45 80.00 

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

6 140,000.00 2 49,674.00 33.33 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

37 23,936,168.00 13 22,143,170.00 35.14 

6.ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
และการรักษาความสงบเรยีบร้อยในชุมชน 

7 521,000.00 4 451,100.00 57.14 

7.ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 6 355,000.00 1 20,000.00 16.67 

รวม 82 33,564,668.00 43 29,533,771.45 51.81 
 

1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มีจ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  ทั้งสิ้น  82  

โครงการ  จ านวนเงิน  43,590,870.00  บาท  สามารถด าเนินการตามโครงการตามแผนได้  ทั้งสิ้น  43  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  51.81   ของจ านวนโครงการทั้งหมด  เนื่องจากในปีนี้  ได้เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ดังนั้น  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ  จึงมีความ
จ าเป็นต้องงดการจัดโครงการ/กิจกรรม ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานได้               

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน  2  โครงการ คือ         
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจดีย์แม่ครัว (ซอยบ้านทุ่งพัฒนา) หมู่ที่  3 ต าบลแม่แฝกใหม่ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 333 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 1,332 ตารางเมตร เทศบาลต าบล 
เจดีย์แม่ครัว อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านแพะแม่แฝก
ใหม่ หมู่ที่ 10 ต าบลแม่แฝกใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
9,600 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาระดับจังหวัด โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ในส่วนประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพฒันาฉบับที่ 12 และ 
Thailand 4.0 

แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

แผนพัฒนา อปท. 
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(1)  ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์  สรุปได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
    - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
    - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
    - ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
    - ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
    - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
    - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
- ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
- ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการ  เพ่ิม ประสิทธิภาพ

การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป มูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนา
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative Economy)  โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์        
ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง

ยั่งยืน 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเหลื่อมล้ าในสังคม 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative Economy)  โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์     

ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แมค่รัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 29 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
- ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการ เปลี่ยนแปลงเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมือง
นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SMS & Medicopolis City, MICE City, Startup City, Medicopolis)        
ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนของภาคเหนือ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
    - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ 
จ านวน

โครงการใน
แผนพฒันา 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่รองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชา่ง 161 
 

17 5,937,500.00 

2. การพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 17 4 65,000.00 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้ม และระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 1 1 20,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 2 0 0.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสขุฯ 5 2 50,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชา่ง 2 1 2,500,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 2 1 40,000.00 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด 1 1 20,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ 13 5 120,000.00 

5. การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด 2 1 5,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 67 9 4,808,548 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสขุฯ 23 19 708,620.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด 5 3 35,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ 2 2 275,000.00 
ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 4 3 18,104,000.00 

6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 10 6 85,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 1 0 0.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสขุฯ 2 1 436,000.00 
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ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ 
จ านวน

โครงการใน
แผนพฒันา 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

7. การพฒันาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด 14 6 355,000.00 
รวมกิจกรรม/โครงการพฒันา 334 82 33,564,668.00 
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2.3  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยอาศัยระเบียบ
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังนี้    
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕63 

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 6732  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  ๒๕๖2  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ตามระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน

หรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผน
หมู่บ้าน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้ง
ปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

 (๔)  ความก้าวหน้า     
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม      
(การพัฒนาด้านการคมนาคม  โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช้กฎหมายควบคุม
อาคาร การวางผังเมือง) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน  (สนับสนุน  ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับสภาพ           
ความต้องการของตลาดและชุมชน  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชน
และภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์  การพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว) 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน    
(การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้า  การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน  การบริหารจัดการขยะ   การก้าจัดและบ้าบัดมลพิษ) 
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ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  (การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ   ส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน           
การพาณิชย์  การพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะ
ของประชาชน  การกีฬาและการออกก้าลังกาย  การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  การสร้างชุมชน
เข้มแข็ง) 

ยุทธศาสตร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  
(ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางภัยพิบัติและสาธารณภัย  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม  การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการจราจร    
ทางบกและทางน้้า) 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม  
การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  การตอบสนองความต้องการของประชาชน การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง) 

 (๕)  ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖)  ประสิทธิผล     
        ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน

หรือไม ่  
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต     

        ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 

       (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เป็นการประเมินถึ งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง              

โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ 
ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  
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2.4  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

2.5  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ  อันได้แก่  เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล 

เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง
ข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น   

กรรมวิธี  อันได้แก่ เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการ
ด าเนินงาน  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการ
ด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่  
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2.6  แบบและวิธีในการในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น   
 
 ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 



 
 
 
 

ส่วนที่  3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและ

ประเมินผล 
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ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 
 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          
1.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย    ด่วน
ที่สุด  ที่  มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว 6732  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  ๒๕62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แจ้งแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. ๒๕61  เป็นแบบ           
ที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์          
ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ซึ่งเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้ประกาศใช้ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  21  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563          
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้
เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม  เพ่ือรวบรวม
รายงานให้ผู้บริหารทราบและเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ร่วมประเมินผลฯ  ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  สรุปผลคะแนน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  3 
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การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.17 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 13.33 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 52.25 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.58 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9.25 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9.17 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (5) 4.25 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (5) 4.25 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.33 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.33 
     ๓.๘  แผนงาน (5) 3.75 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.33 

รวมคะแนน 100 83.75 
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
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 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

2.00 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ   

(2) 1.92 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน  เช่น  การคมนาคมขนส่ง   
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.92 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น  การเกษตร  การประมง     
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

(2) 
 

1.92 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(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
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2.25 
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

13.33 
3.08 

 
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 1.67 

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

(3) 2.17 

 
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 2.08 

 
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.28 

 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit     
(จุดแข็ง)  W-Weakness  (จุดอ่อน)  O-Opportunity  (โอกาส)  และ 
T-Therat  (อุปสรรค) 
 

(3) 2.08 
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1.4 ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

60 
(10) 

52.52 
8.58 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(10) 9.25 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช.  และนโยบายรัฐบาล  หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(10) 
 

9.17 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ ์
๓.๗ จุดยืนทางยทุธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 
 
 

4.25 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

4.25 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 
 

4.33 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) 
 

4.33 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด         
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

3.75 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล และ
แผนพัฒนาอ าเภอ 

(5) 
 

4.33 

รวมคะแนน ๑๐๐ 83.75 
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2.  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          
2.1 แนวทางในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   

(5) 

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

(5) 

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

รวมคะแนน 100 
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2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น  ( ใ ช้การวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

8.50 

 
2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

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 

 
2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

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

10 8.25 
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2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท า โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใ ช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 8.17 

 
2.6  โครงการพัฒนา 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ 
ชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

60 
(5) 
 
 
 

49.75 
4.00 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)  โครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธี การด า เนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(5) 
 

4.25 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ  หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม  ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5) 
 

4.08 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

(5) 
 

4.00 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา    
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลด
ความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

3.83 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) 
 

4.25 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 
 

(5) 
 
 
 

4.33 

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 
 

4.00 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy)       
(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 
 

(5) 
 
 

4.17 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 
 

(5) 
 

4.17 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
 

(5) 
 

4.25 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้     
(๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก 
เวลาได ้
 

(5) 
 

4.42 

รวมคะแนน 100 82.83 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

การติดตามประเมินผล  ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
เนื่องจากการติดตามและจะท าให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนว่า ได้มีการ
ปฏิบัติตามขั้นตอน และกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงาน มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม  
การประเมินผลท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ดังนั้น 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  จึงให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ว่าบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของเทศบาลมากน้อยเพียงใด ตลอดจนการน า
ข้อเสนอแนะที่ได้รับทราบมาท าการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนต่อไป 

 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว  
ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว          

ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน  จ านวน  185  คน  สรุปได้ดังนี้  
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ   
ชาย 63 28.64 
หญิง 122 55.45 
2.  อายุ   
ต่ ากว่า  20  ปี 5 2.27 
20  -  30  ปี 29 13.18 
31  -  40  ปี 33 15.00 
41  -  50  ปี 36 16.36 
51  -  60  ปี 42 19.09 
มากกว่า  60  ปี 40 18.18 
3.  การศึกษา   
ประถมศึกษา 94 42.73 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 33 15.11 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 12 5.45 
ปริญญาตรี 46 20.91 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
4.  อาชีพ   
ราชการ 18 8.18 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 55 25.00 
ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 16 7.27 
รับจ้าง 18 8.18 
นักเรียนนักศึกษา 7 3.18 
เกษตรกร 64 29.09 
อ่ืนๆ 7 3.18 
5.  หน่วยงานที่เข้ารับบริการ   
     -  ส านักปลัด 69 37.30 
     -  กองคลัง/ช าระภาษี 82 44.32 
     -  กองช่าง 14 7.57 
     -  กองการศึกษาฯ 3 1.62 
     -  กองสาธารณสุขฯ 11 5.95 
     -  อ่ืนๆ 6 3.24 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการรับบริการ 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านเวลา                     
1.1  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 39 21.08 140 75.68 2 1.08 3 1.62 1 0.54 

1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ 46 24.86 113 61.08 18 9.73 6 3.24 2 1.08 

2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ                     
2.1 การติดปา้ยประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 55 29.73 122 65.95 8 4.32 0 0.00 0 0.00 
2.2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว ้ 88 47.57 76 41.08 6 3.24 13 7.03 2 1.08 
2.3 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง  99 53.51 84 45.41 2 1.08 0 0.00 0 0.00 
3.  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ                     
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 102 55.14 74 40.00 5 2.70 3 1.62 1 0.54 
3.2 ความเตม็ใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 65 35.14 105 56.76 11 5.95 2 1.08 2 1.08 
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ 77 41.62 80 43.24 26 14.05 1 0.54 1 0.54 
ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้ เป็นต้น                     
3.4 ความซื่อสตัย์สจุริตในการปฏบิัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ ไม่รับสินบน ฯลฯ 150 81.08 25 13.51 8 4.32 2 1.08 0 0.00 
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเ่ลือกปฏิบตั ิ 55 29.73 122 65.95 8 4.32 0 0.00 0 0.00 
4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก                     
4.1 ความชัดเจนของป้าย สญัลักษณ ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 102 55.14 65 35.14 18 9.73 0 0.00 0 0.00 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เก้าอี้นั่งรอรับบริการ  ดื่ม ฯลฯ 111 60.00 62 33.51 8 4.32 1 0.54 3 1.62 
4.4  ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ   121 65.41 50 27.03 9 4.86 3 1.62 2 1.08 
5. ท่านมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับใด 131 70.81 41 22.16 6 3.24 5 2.70 2 1.08 
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 3.2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในประเด็นต่างๆ  สรุปได้ดังนี้ 

 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ไม ่
พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 32 17.30 145 78.38 8 4.32 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 37 20.00 139 75.14 9 4.86 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 53 28.65 129 69.73 3 1.62 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 22 11.89 152 82.16 11 5.95 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 41 22.16 143 77.30 1 0.54 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 13 7.03 164 88.65 8 4.32 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 76 41.08 96 51.89 13 7.03 
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 22 11.89 146 78.92 17 9.19 

 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวในภาพรวม  ปรากฏว่าใน
จ านวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 8  ข้อ  นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  20.00,  พอใจ อยู่ที่ร้อยละ  75.27  
และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ  4.73  จากจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน  185  ราย     
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่  4 
สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  มุ่งเน้นด าเนินงานเกี่ยวกับสิ่ งก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  การคมนาคมและขนส่ง  แสงสว่างและแหล่งน้ า  ฯลฯ  โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณ  จ านวน  18  โครงการ  ด าเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จ านวน  13  
โครงการ  จากจ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  มีจ านวนทั้งสิ้น  18  โครงการ  น ามาด าเนินการจริงจ านวน  13 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 72.22  ของงบโครงการตามแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้ด าเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ซึ่งเป็น
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อประชาชนในพ้ืนที่  เช่น  ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม  บูรณะซ่อมแซม 
ผิวจราจรที่มีสภาพช ารุด  ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  การขุดลอกล าน้ า การก่อสร้างพนังกันดิน การ
ก่อสร้างราวกันตก  การติดตั้ง/แก้ไขไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  ปรับปรุงเสียงตามสายในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ราษฎรใน
พ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน   

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 

   การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  มุ่งเน้นด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
และประชาชน  ยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในการประกอบอาชีพ  พ่ึงพาตนเองได้  
ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ  พัฒนายกระดับการผลิตสินค้า/บริการตามศักยภาพของชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการบริโภคและการผลิตเพ่ือจ าหน่าย  กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร  
โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรม  
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้รับการอนุมัติงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน มีจ านวนทั้งสิ้น  4  โครงการ  
น ามาด าเนินการจริงจ านวน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการตามแผนพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 

  การด า เนิน งานตามแผนพัฒนา เทศบาลภายใต้ ยุทธศาสตร์ การบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน  มุ่งเน้นด าเนินงานเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ใน
พ้ืนที่ป่าต้นน้ า  พื้นที่สาธารณะ  การก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร  การให้ความรู้รณรงค์การคัดแยกขยะและก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง  การบรูณาการในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม  เช่น  หมอกควันไฟป่าและ
อุทกภัยระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กับหน่วยงานภาครัฐและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง   

ส่วนท่ี  4 
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เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้ด าเนินโครงการที่ด าเนินงาน  จ านวน  5  โครงการ  และได้
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน  4  โครงการ  จากจ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณในยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่าง
ยั่งยืน  มีจ านวนทั้งสิ้น  5  โครงการ  น ามาด าเนินการจริงจ านวน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 80  ของ
โครงการตามแผนพัฒนา  เนื่องจากในปีนี้ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) ดังนั้น เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ จึงจ าเป็นต้องงดการจัดโครงการ/กิจกรรม จึงท าให้
ไม่สามารถด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานได้ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มุ่งเน้นด าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน  
การถ่ายทอดความรู้ข้อมูลด้านภูมิปัญญา  อัตลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนใน
ชุมชน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา  การณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา  การอนุรักษ์
อักษรเมือง  ดนตรีพื้นเมือง  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  และคุณธรรมจริยธรรม  รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้ด าเนินโครงการที่ด าเนินงาน  จ านวน  6  โครงการ  และได้
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน  2  โครงการ  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงจ าเป็นต้องงดการจัดโครงการบางโครงการ  จากจ านวนโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจ านวนทั้งสิ้น  6  โครงการ  น ามาด าเนินการจริงจ านวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
33.33  ของโครงการตามแผนพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  มุ่งเน้นด าเนินงานเกี่ยวกับการให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา             
มีสุขอนามัยที่ดี  ได้รับการสงเคราะห์จัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมการออกก าลังกาย  ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์  การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประชาชน  ผู้ที่ด้อยโอกาส  ผู้ประสบปัญหาสังคม  ทั้งใน
ด้านการจัดการศึกษา  การจัดสวัสดิการ  การสงเคราะห์  การส่งเสริมสุขภาวะ  การป้องกันโรคและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ  การพัฒนาอาชีพ  การเข้าถึงปัจจัยการผลิต   

  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้ด าเนินโครงการที่ด าเนินงาน  จ านวน  37  โครงการ  และ
ได้เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน  13  โครงการ  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงจ าเป็นต้องงดการจัดโครงการบางโครงการ  จากจ านวนโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  มีจ านวนทั้งสิ้น  37  โครงการ  
น ามาด าเนินการจริงจ านวน  13  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 35.14  ของโครงการตามแผนพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  มุ่งเน้นด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี
และร่วมมือกัน  ให้สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การป้องกันและ
สอดส่องดูแลจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด  รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม  และ
ปัญหาด้านต่างๆ ของชุมชน  การจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันภัย
ต่างๆ ที่อาจเกิดในชุมชน  ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน
ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้ด าเนินโครงการที่ด าเนินงาน  จ านวน  7  โครงการ  และได้
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน  4  โครงการ  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงจ าเป็นต้องงดการจัดโครงการบางโครงการ  จากจ านวนโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่  6  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน  มีจ านวนทั้งสิ้น  7  โครงการ  น ามาด าเนินการจริงจ านวน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 57.14  ของ
โครงการตามแผนพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

    การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  มุ่งเน้นด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์  การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เช่น โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินและการส ารวจ โดย
ด าเนินการออกส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของพ้ืนที่ภายในเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้และส ารวจแนวเขตพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน  และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการส ารวจไฟฟ้า ถนน และสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภคต่าง ๆ  ส าหรับภาค
ประชาชน  จัดโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน  โดยประชาชน
ได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนท้องถิ่นและแผนชุมชน  ปรับปรุงสภาพข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป สภาพ
สังคม เศรษฐกิจให้เป็นปัจจุบันทั้ง  14  หมู่บ้าน  ในเขตพ้ืนที่ต าบลแม่แฝกใหม่  และใช้แผนชุมชนเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาให้หมู่บ้าน/ชุมชนมาก าหนดปัญหาความต้องการที่จัดหมวดหมู่การพัฒนาในแต่ละด้าน
ภายในชุมชนของตนเองเพ่ิมมากขึ้น  อีกทั้งยังใช้แผนชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
รวมถึงได้จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อ านวยความสะดวกและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น
ได้มากขึ้นต่อไป 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี 2564 (Local Performance Assessment : LPA)  รวมทั้ง 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 89.59        
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นการด าเนินงานโดยเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณ จ านวน 6 โครงการ ด าเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 1 โครงการ  
จากจ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ 
มีจ านวนทั้งสิ้น  6  โครงการ น ามาด าเนินการจริงจ านวน  1  โครงการ มี คิดเป็นร้อยละ 16.67  ของ
โครงการตามแผนพัฒนา 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้เสนอแนะ
และแสดงข้อคิดเห็นไว้ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  และ
มีการติดตามและประเมินความคุ้มค่าด าเนินโครงการ/กิจกรรมหลังจากการด าเนินการแล้วเสร็จ  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวเกี่ยวกับโครงการสร้างพ้ืนฐาน  
เช่น  โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์  ควรค านึงถึงการก าหนดจุดสถานที่ตั้งเพ่ือไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อนกับที่มีอยู่  และควรด าเนินการให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลแม่แฝกใหม่  หรือ
พ้ืนที่ที่ไม่มีไฟฟ้าทั่วถึง  เป็นไปตามความต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้าน 

 3.  โครงการหรือกิจกรรมใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  และโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการขอให้
พนักงาน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และหากไม่ด าเนินการแต่มี
การโอนลดงบประมาณไปด าเนินการในโครงการอ่ืนขอให้ระบุเพ่ือเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป 

4.  โครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและน ามาจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนแห่งระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยมีความสุจริต  โปร่งใส  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  และตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

------------------------------ 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. ๒๕61 ข้อ  ๒๙  เทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัวได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามข้ันตอนแล้ว 

  จึงขอประกาศผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  และปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   29   เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

สมเกียรติ  พรมเสน 

                                                          (นายสมเกียรติ  พรมเสน) 
                        นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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