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

การติดตามประเมินผล  ถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญอยางยิ่งของการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
เนื่องจากการติดตามผล  จะทําใหผูเก่ียวของไดทราบความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผน  ทราบถึง 
ปญหาและอุปสรรค  ความสําเร็จและความลมเหลวของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  7  ยุทธศาสตร  ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางข้ึนพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสูความยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบ

นิเวศอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการอนุรักษ  ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี

และภูมิปญญาทองถ่ิน     
ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสใน

สังคม 
ยุทธศาสตรท่ี  6  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการ

รักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรท่ี  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวยนวัตกรรม

บริหารท่ีเหมาะสม 
ดังนั้น  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามระเบียบดังกลาวเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

จึงตองมีการประเมินผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 
2560) เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม  และสนองตอบตอปญหาและ
ความตองการของประชาชนในทองถ่ินมากนอยเพียงใด  เพ่ือใหสามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง  

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 



สารบัญ 

       หนา 

คํานํา          ก 

บทท่ี  1  บทนํา                   1     

บทท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนา       4 
   -  วิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน          

-  พันธกิจการพัฒนาทองถ่ิน 
-  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน                         
-  ยุทธศาสตรการพัฒนา   

 บทท่ี  3  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   6  

 บทท่ี  4  ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา     30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1 
บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2559  ขอ  ๒๙  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
กําหนดใหตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกําหนดไวดังนี้ 
  ขอ 28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

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

อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามขอ  28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และอาจไดรับการคัดเลือก  
อีกได  ซ่ึงตามระเบียบขอ  28  นี้  ทางเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประกอบดวย 

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

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548 ขอ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มี
อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 1 
 



(3) รายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน  
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบวัน      
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548  ขอ  30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2559  ขอ  14  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงาน            
หรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได  โดยมีข้ันตอน
ดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ  เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

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

รายงานผลการดําเนินการ ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป 

ขอ  31   เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร  
ปกครองสวนทองถ่ิน สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชี้ใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานแผนท่ีไดวางไว วาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจท่ีไดตั้งไวหรือไม มากนอยเพียงใด และติดขัด
หรือมีอุปสรรคดานใดบาง ท่ีทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดตรงตามความตองการหรือไม อยางไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้  จะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําป         
พ.ศ. 2560  เปนหลักเนื่องจากไดกําหนดระยะเวลา  เปาหมาย  และงบประมาณท่ีชัดเจน สามารถติดตาม
และประเมินผลท่ีเขาใจไดงาย 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ไดกําหนดแนวทางและ
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้ 

1. แจงใหทุกสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานติดตามแผนงาน/ โครงการท่ีตั้งไว  ปละ     
2  ครั้ง  คือ 
   -   ครั้งท่ี 1  (ตุลาคม  2559 - มีนาคม  2560) 
   -   ครั้งท่ี 2  (เมษายน  2560  -  กันยายน  2560) 
  2.  นําผลการดําเนินงานในแผนพัฒนาทองถ่ินปท่ีดําเนินการ  นําสรุปโครงการท่ีดําเนินการ
จริงจากโครงการท่ีตั้งไวในแผนวามีการดําเนินการจริงก่ีโครงการและคิดเปนรอยละเทาไร  
  3.  ใหมีการสํารวจแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

4.  รายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน  
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบวัน      
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
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บทท่ี  2 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
2.1  วิสัยทัศน 
 
  “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี”  
  
    
2.2  พันธกิจ 

1. สงเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
  2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
และแกไขปญหา  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. สงเสริมการจัดการศึกษา  การจัดสวัสดิการสังคมและการอนุรักษฟนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
  4. เสริมสรางบูรณาการ  การมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบรอย  และสงเสริมความสามัคคีของคนภายในชุมชน 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย  และมี
ประสิทธิภาพ  นําไปสูเปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน 
 
2.3  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
  1. ประชาชนไดรับความสะดวกในดานการคมนาคม การขนสงผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ัง
ไดรับบริการดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และเปนตนแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

2. ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพ พ่ึงพาตนเองได 
กอใหเกิดภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ  

3. ประชาชนไดรับการศึกษาและสวัสดิการอยางท่ัวถึง รวดเร็ว และเปนธรรม ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการฟนฟู อนุรักษ สืบสานใหคงอยู  

4. ชุมชนสามารถปองกันสาธารณภัยตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจิตสํานึกรวมใน
การบูรณาการงานมวลชนดานความม่ันคงและลดปญหายาเสพติด  

6. เทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน                         
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2.4  ยุทธศาสตรการพัฒนา   
ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางข้ึนพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา   1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน 
     2.  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   1. พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 2. สรางและพัฒนาการรวมกลุม (Cluster) 
 3. สงเสริมการใชเกษตรทฤษฎีใหมและสรางภูมิคุมกันระบบ

เศรษฐกิจ 
 4. เตรียมความพรอมตอผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

และเขตการคาเสรี 

ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   1. ปลูกจิตสํานึกใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. พัฒนาชุมชนตัวอยางแหงความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การอนุรักษ  ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
   แนวทางการพัฒนา   1. พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน   
     2. สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
     3. สงเสริมและอนุรักษสถาปตยกรรมทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม 
แนวทางการพัฒนา   1. สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต 
   2. สงเสริมสุขภาวะ 

3. สงเคราะหกลุมคนดอยโอกาส 
4. สงเสริมและสรางสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย 
แนวทางการพัฒนา   1. ปลูกจิตสํานึกดานความรวมมือในการดูแลปองกันภัยชุมชน 

2. เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบปลอดภัยแกชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวยนวัตกรรมบริหารท่ีเหมาะสม 
แนวทางการพัฒนา   1. สรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทองถ่ิน 

2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการตรวจสอบควบคุม 
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บทท่ี  3 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ขอ  ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงคณะกรรมการฯ  จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน   
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง         
ปด ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน 
เดือนตุลาคมของทุกป   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว             
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ครั้งท่ี  1  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  เรียบรอยแลว  โดยใชแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ซ่ึงสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ครั้งท่ี  1  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
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3.1   แบบประเมิน/ติดตามตนเอง 

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

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมมี 

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

  

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

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 
       กับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 
       กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

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

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 7 
 



แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
2.  รายงานผลการดําเนินงาน  ครั้งท่ี 1 
         ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป 
3.  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) 
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป 
    เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2559 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) 

ยุทธศาสตร 
2560 2561 2562 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

92 382,053,280.00 29 20,180,000.00 24 17,494,000.00 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 

20 980,000.00 19 880,000.00 19 900,000.00 

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
และระบบนิเวศนอยางยั่งยืน 

14 2,986,000.00 14 1,986,000.00 14 1,986,000.00 

4. ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟู
และสบืสาน ศลิปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

25 1,177,000.00 17 867,000.00 17 867,000.00 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและกลุมดอย
โอกาสในสังคม 

167 29,669,000.00 159 16,174,000.00 158 13,251,000.00 

6. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบ
ภายในชุมชน และการสรางความ
รวมมือในการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

15 778,000.00 10 455,000.00 10 455,000.00 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจดัการบานเมืองท่ีดีดวย
นวัตกรรมการบรหิารท่ีเหมาะสม 

50 7,294,350.00 33 4,454,700.00 33 4,394,700.00 

รวม 383 424,937,630.00 281 44,996,700.00 275 39,347,700.00 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 8 
 



4.  การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 14 

กันยายน 2559 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณและงบประมาณการจายขาดเงินสะสมรวม 
จํานวน 103 โครงการ งบประมาณ 34,699,790.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาสามป 2560 อนุมัติงบประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 92 382,053,280.00 18 9,597,500.00 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 

20 980,000.00 6 215,000.00 

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศน
อยางยั่งยืน 

14 2,986,000.00 6 2,740,000.00 

4. ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

25 1,177,000.00 9 315,000.00 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม 

167 29,669,000.00 37 20,815,490.00 

6. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมชน และ
การสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

15 778,000.00 10 575,000.00 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีดวยนวัตกรรมการบรหิารท่ีเหมาะสม 

50 7,294,350.00 17 441,800.00 

รวม 383 424,937,630.00 103 34,699,790.00 

 
 
สรุป 
โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560           จํานวน  383  โครงการ 
โครงการท่ีไดนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน  103  โครงการ 
คิดเปนรอยละ     26.89 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 9 
 



แผนภูมิแสดงสัดสวนจํานวนโครงการแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

 

          จากกราฟท่ี  1  แสดงสัดสวนของโครงการโดยแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา  ท้ัง  7  ยุทธศาสตร  

แสดงใหเห็นวา  ยุทธศาสตรท่ี  1  จํานวน  18  โครงการ,  ยุทธศาสตรท่ี  2  จํานวน  6  โครงการ,  

ยุทธศาสตรท่ี  3  จํานวน  6  โครงการ,  ยุทธศาสตรท่ี  4  จํานวน  9  โครงการ,  ยุทธศาสตรท่ี  5  จํานวน  

37  โครงการ,  ยุทธศาสตรท่ี  6  จํานวน 10  โครงการ  และยุทธศาสตรท่ี  7  จํานวน  17  โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร  ที่  1 

ยุทธศาสตร  ที่  2 

ยุทธศาสตร  ที่  3 

ยุทธศาสตร  ที่  4 

ยุทธศาสตร  ที่  5 

ยุทธศาสตร  ที่  6 

ยุทธศาสตร  ที่  7 

ยุทธศาสตรท่ี  1 

ยุทธศาสตรท่ี  2 

ยุทธศาสตรท่ี  3 

ยุทธศาสตรท่ี  5 

ยุทธศาสตรท่ี  7 

ยุทธศาสตรท่ี  6 

ยุทธศาสตรท่ี  4 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 10 
 



สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

5.  โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2560 (ระหวางเดือนตุลาคม 2559-เดือนมีนาคม 2560) 

 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 

เสร็จแลว 

อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ลงนามในสัญญา 

1. เงินอุดหนุนโครงการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน แบบบาดาล
ขนาดใหญ หมูท่ี 9 บานกลาง
พัฒนา ตําบลแมแฝกใหม  

-  - 2,788,000.00 2,564,000.00 

2. เงินอุดหนุนโครงการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน แบบบาดาล
ขนาดใหญ หมูท่ี 2 บานสบแฝก 
ตําบลแมแฝกใหม  

-  - 2,788,000.00 2,613,000.00 

รวม 5,576,000.00 5,177,000.00 

หมายเหตุ  :  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2559 – 31 มีนาคม 2560 

 

สวนท่ี  4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1.  จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการตอง

ใชเงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 

 2.  ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุท่ีไมสามารถควบคุมได  ทําใหการดําเนินการบางโครงการ

เปนไปดวยความลาชา  เนื่องจากขอจํากัดดานอํานาจหนาท่ีและงบประมาณ 

 3.  งบประมาณท่ีไดรับการจดัสรรลาชา 

 4.  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมากเกินไป  ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ 

 ขอเสนอแนะ 

 1.  นําโครงการท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวไปประสานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป 

 2. ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไมสามารถ

ควบคุมได 

 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเปน 

 4. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยูแลว 

 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 11 
 



 
 
 
 
 
รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ยุทธศาสตร 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน - - - - 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 

- - - - 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยางยั่งยืน 

4 1,075,327.90 4 1,075,327.90 

ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

3 45,800.00 3 45,800.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน
และกลุมดอยโอกาสในสังคม 

22 10,290,819.70 22 10,290,819.70 

ยุทธศาสตรการจดัระเบียบภายในชุมชน และการ
สรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย 

4 94,933.70 4 94,933,70 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมือง
ท่ีดีดวยนวัตกรรมการบริหารท่ีเหมาะสม 

9 91,090.00 9 91,090.00 

รวม 42 11,597,971.30 41 11,597,971.30 

 
แผนภูมิแสดงการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 2559 – มี.ค. 2560) 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 12 
 



 
 

รายงานโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ ลงนามในสัญญา  เบิกจายงบประมาณป 2560 
(1  ตุลาคม  2559  -  31  มีนาคม  2560) 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการจัดซื้อปายไฟ
กระพริบจราจร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

11,000.00 - -  

2. โครงการจัดซื้อปายไฟ
กระพริบเตือนโรงเรียน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

13,000.00 - -  

3. โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าและวางทอระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 

กองชาง 455,000.00 - -  

4. โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค (โรงเก็บของ) 

กองชาง 1,053,000.00 - -  

5. โครงการกอสรางทางลาด
สําหรับคนพิการ ทุพพลภาพ
และหองนํ้า 

กองชาง 241,000.00 - -  

6. โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในสํานักงานเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 

กองชาง 344,400.00 - -  

7. กอสรางถนนคสล.  
หมูท่ี 1 

กองชาง 722,000.00 - - จายขาดเงินสะสม 
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8. เจาะบอบาดาล หมูท่ี 2 
 

กองชาง 208,000.00 - - จายขาดเงินสะสม 

9. กอสรางถนน คสล. สาย
สามแยกบานดอน หมูท่ี 4 

กองชาง 429,700.00 - - จายขาดเงินสะสม 

10. กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 6 

กองชาง 705,000.00 - - จายขาดเงินสะสม 

11. กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 14 

กองชาง 563,500.00 - - จายขาดเงินสะสม 

12. กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 11 

กองชาง 218,000.00 - - จายขาดเงินสะสม 

13. กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู 13 

กองชาง 784,600.00 - - จายขาดเงินสะสม 

14. กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรตี  
หมูท่ี 7 เช่ือมหมูท่ี 10 

กองชาง 1,298,000.00 - - จายขาดเงินสะสม 

15. โอเวอรเลยถนน บาน
เจดียแมครัว หมูท่ี 3 -บาน
กลางพัฒนา หมูท่ี 9 

กองชาง 366,800.00 - - จายขาดเงินสะสม 

 

 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

16. โอเวอรเลยถนน  
หมู 12 เช่ือม หมู 4 

กองชาง 594,000.00 - - จายขาดเงินสะสม 

17. ซอมแซมและเสรมิผิว
จราจร หมูท่ี 8 

กองชาง 1,100,600.00 - - จายขาดเงินสะสม 

18. กอสราง/ปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก หมูท่ี 5 

กองชาง 489,900.00 - - จายขาดเงินสะสม 

รวม 9,597,500.00 - -  

 
ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการบริหาร
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจํา
ตําบลแมแฝกใหม 

สํานักปลดัเทศบาล 25,000.00 - -  

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบรหิารศูนยฯ 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 - -  

3. โครงการงานวันเกษตร
ตําบล แมแฝกใหม 

สํานักปลดัเทศบาล 70,000.00 - -  
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4.. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดํารสิมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 - - ไดเริ่มดาํเนิน
โครงการใน
ระยะแรก  
แตยังไมไดใช
งบประมาณ 

5. โครงการสงเสรมิอาชีพเพ่ือ
เพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 - -  

6. โครงการสงเสรมิการทําปุย
หมักและผลติผักปลอด
สารพิษ 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 - -  

รวม 215,000.00 - -  

 
 
 
 

 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศนอยางย่ังยืน 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สํานักปลดัเทศบาล 60,000.00 - -  

2. โครงการรณรงคลดภาวะ
โลกรอนเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีดี 
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กองสาธารณสุข 20,000.00 - -  

3. โครงการรณรงคคดัแยก
ขยะในชุมชน 

กองสาธารณสุข 100,000.00 28,340.00 28,340.00  

4. โครงการเฝาระวังการเผา
และควบคมุหมอกควันไฟปา 
ประจําป 2560 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 29,112.00 29,112.00  

5. โครงการจัดเก็บขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

กองชาง 2,500,000.00 1,003,475.90 1,003,475.90  

6. โครงการสรางการมสีวน
รวมรับผิดชอบของกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพกับ
ชุมชน 

กองสาธารณสุข, 30,000.00 14,400.00 14,400.00  

รวม 2,740,000.00 1,075,327.90 1,075,327.90  

 
ยุทธศาสตรท่ี  4  การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนวยงานท่ี งบตาม ลงนาม เบิกจาย หมายเหตุ 
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รับผิดชอบ เทศบัญญัติ ในสัญญา 
1. โครงการ สืบฮีต โตยฮอย 
ผอกอย ปาเวณยีี่เปง 2559 

กองการศึกษา  60,000.00 - - ไมดําเนินการ 

2. โครงการพัฒนาแหลง
วัฒนธรรมทองถ่ิน วัดแมแฝก 
เปนแหลงเรียนรูในชุมชน 

กองการศึกษา 15,000.00 15,000.00 15,000.00  

3. โครงการฝกอบรมผูนําทาง 
ศาสนพิธี เพ่ือนุรักษและสืบ
สานวัฒนธรรมทองถ่ิน 

กองการศึกษา 20,000.00 - -  

4. โครงการอนุรักษสงเสรมิ
ดนตรีพ้ืนเมืองและ
ศิลปะการแสดง 

กองการศึกษา 50,000.00 18,000.00 18,000.00  

5. โครงการอบรมสืบสาน
คุณธรรม จรยิธรรม จรรยา
มารยาท ตามวิถีไทย วิถี
ทองถ่ิน 

กองการศึกษา 20,000.00 12,800.00 12,800.00  

6. โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติของเทศบาล
ตําบลเจดีย แมครัว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

กองการศึกษา 20,000.00 - -  

 

 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

7. โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 40,000.00 - -  

8. โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต(ธรรมสัญจร) 

กองการศึกษา 10,000.00 - -  

9. โครงการสงเสรมิ อนุรักษ 
ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีปใหมเมือง 

กองการศึกษา 80,000.00 - -  

รวม 315,000.00 45,800.00 45,800.00  

 
ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการงานวันเด็ก
แหงชาติ 

กองการศึกษา 100,000.00 - -  

2. โครงการพัฒนา
ขาราชการครูของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย

กองการศึกษา 9,000.00 - -  
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แมครัว 
3. โครงการพัฒนาปรับปรุง
หองสมุดของ โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว 

กองการศึกษา 100,000.00 100,000.00 100,000.00  

4. โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรู 

กองการศึกษา 50,000.00 50,000.00 50,000.00  

5. โครงการอบรมการจัดทํา
และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล 

กองการศึกษา 20,000.00 20,000.00 20,000.00  

6. โครงการคาสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กองการศึกษา 152,820.00 62,910.00 62,910.00  

7. โครงการคาใชจาย
อินเทอรเน็ตโรงเรียน 

กองการศึกษา 9,600.00 9,600.00 9,600.00  

8. โครงการอบรมใหความรู
เพ่ือพัฒนาคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 5,000.00 - -  

9. โครงการอบรมใหความรู
แกผูปกครองในการดูแลเด็ก 

กองการศึกษา 10,000.00 - -  

 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

10. โครงการพัฒนาครู
ผูดูแลเด็ก 

กองการศึกษา 40,000.00 - -  

11. โครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 

กองการศึกษา 5,000.00 - -  

12. โครงการกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

กองการศึกษา 230,500.00 230,500.00 230,500.00  

13. โครงการคาจัดการเรยีน
การสอน(รายหัว) 

กองการศึกษา 365,500.00 365,500.00 365,500.00  

14. โครงการอาหารเสรมิ
(นม) 

กองการศึกษา 1,427,570.00 264,713.40 264,713.40  

15. โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบานเจดีย
แมครัว 

กองการศึกษา 1,380,000.00 690,000.00 690,000.00  

16. โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบานแมแฝก 

กองการศึกษา 524,000.00 262,000.00 262,000.00  

17. โครงการอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 216,000.00 108,000.00 108,000.00  
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18. โครงการอบรมฟนสวย
ยิ้มสดใส 

กองการศึกษา 5,000.00 - -  

19. โครงการอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 1,053,500.00 537,500.00 537,500.00  

20. โครงการอบรมฟนสวย
ยิ้มสดใส 

กองการศึกษา 2,000.00 - -  

21. โครงการแขงขันกีฬา 
ประจําปตําบลแมแฝกใหม 

กองการศึกษา 400,000.00 47,100.00 47,100.00  

22. โครงการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณกีฬาแตละหมูบาน 

กองการศึกษา 40,000.00 - -  

23. โครงการกีฬาผูสูงวัยใส
ใจสุขภาพ 

กองการศึกษา 25,000.00 - -  

24. โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาของเยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษา 150,000.00 - -  

25. โครงการรณรงคปองกัน
โรคไขเลือดออก 

กองสาธารณสุข 100,000.00 48,835.30 48,835.30  

26. โครงการรณรงคปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

กองสาธารณสุข 40,000.00 9,980.00 9,980.00  

27. โครงการเฝาระวัง
ควบคุม และปองกัน
โรคตดิตอ โรคอุบัติใหม และ
โรคอุบัติซ้าํ 

กองสาธารณสุข 20,000.00 - -  

 

เทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

28. โครงการตรวจ
ประเมิน เพ่ือการรับรอง
ปายสถานประกอบการ
จําหนายอาหาร ตาม
เกณฑอาหารสะอาด 
รสชาติอรอย 

กองสาธารณสุข 30,000.00 - -  

29. โครงการเฝาระวัง
การบริโภคอาหาร สะอาด
ปลอดภัยปราศจากสาร
ปนเปอน 

กองสาธารณสุข 30,000.00 - -  

30. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูปฏิบัติงาน
กิจการประปาหมูบาน 

กองสาธารณสุข 30,000.00 29,006.00 29,006.00  

31. โครงการเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

สํานักปลดัเทศบาล 210,000.00 111,500.00 111,500.00  

32. โครงการเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

สํานักปลดัเทศบาล 11,317,600.00 5,827,200.00 5,827,200.00  

33. โครงการเบ้ียยังชีพผู สํานักปลดัเทศบาล 2,342,400.00 1,291,200.00 1,291,200.00  

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 18 
 



พิการ 
34. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี
ตําบลแมแฝกใหม 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 13,625.00 13,625.00  

35. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตําบลแมแฝกใหม 

สํานักปลดัเทศบาล 65,000.00 11,650.00 11,650.00  

36. โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพสําหรับ
ประชาชน 

สํานักปลดัเทศบาล 80,000.00 - -  

37. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 

กองสาธารณสุข  200,000.00 200,000.00 200,000.00  

รวม 20,815,490.00 10,290,819.70 10,290,819.70  

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 
2560 

สํานักปลดัเทศบาล 10,000.00 - - ดําเนินการโดย 
ไมใชงบประมาณ 

2. โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 2560 

สํานักปลดัเทศบาล 10,000.00 - -  

3. โครงการฝกอบรมและ
ซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

สํานักปลดัเทศบาล 10,000.00 1,603.70 1,603.70  

4. คาใชจายในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

สํานักปลดัเทศบาล 400,000.00 - -  

5. โครงการบริหารศูนย อป
พร. เทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว 

สํานักปลดัเทศบาล 10,000.00 - -  

6. โครงการฝกอบรม
ทบทวนบทบาทและหนาท่ี
ของสมาชิกอปพร. เทศบาล

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 26,330.00 26,330.00  

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 19 
 



ตําบลเจดีย 
7. โครงการจัดซื้อชุด
ดับเพลิง 

สํานักปลดัเทศบาล 60,000.00 52,000.00 52,000.00  

7. โครงการปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

กองการศึกษา 15,000.00 15,000.00 15,000.00  

8. โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

สํานักปลดัเทศบาล 15,000.00 - -  

9. โครงการ to be 
number one 

กองสาธารณสุข 15,000.00 - -  

รวม 315,000.00 94,933.70 94,933.70  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวยนวัตกรรมการบริหารท่ีเหมาะสม 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ประจําปงบปพ.ศ. 2560
ประมาณ 

สํานักปลดัเทศบาล 100,000.00 - -  

2. เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษ (โบนัส) 

สํานักปลดัเทศบาล 10,000.00 - -  

3. โครงการเสริมสรางความ
สามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 

สํานักปลดัเทศบาล 20,000.00 - -  

4. เครื่องพิมพMultifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 

สํานักปลดัเทศบาล 7,900.00 6,300.00 6,300.00  

5. โครงการจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม ชนิดตั้งพ้ืนแบบ
สามขาของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว ประจําป

สํานักปลดัเทศบาล 25,900.00 24,900.00 24,900.00  

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 20 
 



งบประมาณ พ.ศ. 2560 
6. โครงการจัดซื้อตูเหล็กบาน
เลื่อนทึบของงานทะเบียน
ราษฎร สํานักปลดัเทศบาล 
เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

สํานักปลดัเทศบาล 6,400.00 6,400.00 6,400.00  

7. โครงการจัดซื้อตูเหล็กบาน
เลื่อนกระจกสูง ของงานนิติ
การ สํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

สํานักปลดัเทศบาล 5,500.00 5,350.00 5,350.00  

8. โครงการจัดซื้อเครื่องพน
สารเคมีกําจดัแมลงแบบฝอย
ละเอียด (Ultra Low 
Volume cold fog 
generator) ขนาดเล็ก 
จํานวน 1 เครื่อง 

กองสาธารณสุข  95,000.00 - -  

 

 

 

 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

9. โครงการจัดซื้อครุภณัฑ
คอมพิวเตอร (อุปกรณ
กระจายสัญญาณไรสาย 
(Access Point) แบบท่ี 1 
ของเทศบาลตําบลเจดยีแม
ครัว ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

สํานักปลดัเทศบาล 5,800.00 - - ไมจัดหา 

10. โครงการจดัหาครุภณัฑ
สํานักงาน -ตูเก็บเอกสาร -
โตะทํางานครู พรอมเกาอ้ี -
พัดลม 

กองการศึกษา 25,000.00 - - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

11. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที) 

กองคลัง 3,300.00 1,900.00 1,900.00  

12. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/
นาที) 

กองคลัง 7,900.00 4,500.00 4,500.00  

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 21 
 



13. สแกนเนอร สําหรับงาน
เก็บเอกสารท่ัวไป 

กองคลัง 3,100.00 2,990.00 2,990.00  

14. โครงการจดัซื้อครภุณัฑ
สํานักงานของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 

สํานักปลดัเทศบาล 36,000.00 36,000.00 36,000.00  

15. โครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือจดัทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประจําป 2560 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 2,750.00 2,750.00  

16. โครงการอบรมใหความรู 
เรื่อง การปองกันผลประโยชน
ทับซอนและการปองกันการ
ทุจริต ของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

สํานักปลดัเทศบาล 20,000.00 - -  

17. โครงการจดัซื้อชุดฉาก
หลังเวที (น่ังราน) และ
อุปกรณ ของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 

กองชาง 40,000.00 - -  

รวม 441,880.00 91,090.00 91,090.00  

 
 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2560 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

ครั้งท่ี  1/2560   
ขอมูล  ณ  วันท่ี  31  มีนาคม  2560 

 

ยุทธศาสตร แผนพัฒนา 
ป 2560 

อนุมัติ 
งบประมาณ 

คิดเปน 
รอยละ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

คิดเปน 
รอยละ 

เบิกจาย คิดเปน 
รอยละ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

92 18 19.57 - - - - 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 

20 6 30 - - - - 

3.ยุทธศาสตรการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศน

อยางยั่งยืน 

14 6 42.86 4 66.67 4 66.67 

4.ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

25 6 24 3 50 3 50 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 22 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน 
เทศบาลตําบลเจดยีแมครัว 

     1.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตาํบลเจดียแมครัวในภาพรวม 
ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว          

ไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน  ตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จํานวน  228  คน  สรุปได  ดังนี้  

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1.  เพศ     

ชาย 84 36.84 

หญิง 144 63.16 

2.  อายุ 
  ต่ํากวา  20  ป 0 0 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตของ

ประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม 

167 37 22.16 22 59.46 22 59.46 

6.ยุทธศาสตรการจดัระเบียบภายในชุมชน และ

การสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

15 10 66.67 4 40 4 40 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดีดวยนวัตกรรมการบรหิารท่ีเหมาะสม 

50 17 34 9 52.94 9 52.94 

รวม 383 103 26.89 42 40.78 42 40.78 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 23 
 



20  -  30  ป 5 2.19 

31  -  40  ป 7 3.07 

41  -  50  ป 12 5.26 

51  -  60  ป 114 50.00 

มากกวา  60  ป 90 39.47 

3.  การศึกษา 
  ประถมศึกษา 198 86.84 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 18 7.89 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 0 0 

ปริญญาตรี 12 5.26 

สูงกวาปริญญาตรี 0 0 

อ่ืนๆ 0 0 

4.  อาชีพ 
  ราชการ 6 2.63 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 0 0 

คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 18 7.89 

รับจาง 78 34.21 

นักเรียนนักศึกษา 0 0 

เกษตรกร 72 31.58 

อ่ืนๆ 54 23.63 

 
 
สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวในภาพรวม 

โดยผูตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานในประเด็นตางๆ  สรุปไดดังนี้ 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

ไม 
พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 90 39.47 108 47.37 30 13.16 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 78 34.21 122 53.51 28 12.28 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 96 42.11 60 26.32 72 31.58 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 108 47.37 114 50.00 6 2.63 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 90 39.47 102 44.74 36 15.79 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 13 34.21 132 57.89 18 7.89 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 120 52.63 96 42.11 12 5.26 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 138 60.53 84 36.84 6 2.63 

 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 24 
 



หมายเหตุ   จํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน   228    ราย    
   

ผลการสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวในภาพรวม  ปรากฏวาใน
จํานวนหัวขอประเด็น ท้ัง 8  ขอ  นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  43.75,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  
44.85,  และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  11.40      

 
สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

ไม 
พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 60 26.32 168 73.68 0 0 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 66 28.95 122 53.51 40 17.54 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 60 26.32 168 73.68 0 0 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 66 28.95 162 71.05 0 0 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 72 31.58 150 65.79 6 2.63 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 96 42.11 132 57.89 0 0 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 108 47.37 120 52.63 0 0 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 114 50.00 114 50.00 0 0 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

ไม 
พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 42 18.42 186 81.58 0 0 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 72 31.58 122 53.51 34 14.91 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 72 31.58 156 68.42 0 0 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 66 28.95 162 71.05 0 0 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 66 28.95 156 68.42 6 2.63 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 72 31.58 150 65.79 6 2.63 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 102 44.74 126 55.26 0 0 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 90 39.47 138 60.53 0 0 

 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศนอยางย่ังยืน 

 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 25 
 



ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

ไม 
พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 90 39.47 132 57.89 6 2.63 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 96 42.11 122 53.51 10 4.39 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 60 26.32 156 68.42 12 5.26 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 54 23.68 168 73.68 6 2.63 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 66 28.95 150 65.79 12 5.26 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 107 46.93 119 52.19 2 0.88 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 96 42.11 120 52.63 7 3.07 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 84 36.84 138 60.53 6 2.63 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

ไม 
พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 144 63.16 84 36.84 0 0 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 102 44.74 122 53.51 4 1.75 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 144 63.16 84 36.84 0 0 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 156 68.42 72 31.58 0 0 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 162 71.05 66 28.95 0 0 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 107 46.93 119 52.19 2 0.88 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 126 55.26 102 44.74 0 0 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 132 57.89 90 39.47 6 2.63 

 
ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม 

 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

ไม 
พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 150 65.79 78 34.21 0 0 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 132 57.87 87 38.16 9 3.95 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 168 73.68 60 26.32 0 0 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 166 72.81 54 23.68 8 3.51 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 150 65.79 66 28.95 12 5.26 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 107 46.93 119 52.19 2 0.88 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 120 52.63 96 42.11 12 5.26 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 138 60.53 84 36.84 6 2.63 

 
ยุทธศาสตรท่ี  6  การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ

เรียบรอย 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 26 
 



ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

ไม 
พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 168 73.68 54 23.68 0 0 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 138 60.53 87 38.16 3 1.32 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 162 71.05 66 28.95 0 0 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 166 72.81 54 23.68 8 3.51 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 150 65.79 70 30.70 8 3.51 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 107 46.93 119 52.19 2 0.88 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 99 43.42 114 50.00 15 6.58 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 108 47.37 120 52.63 12 5.26 

 
ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวยนวัตกรรมการบริหารท่ีเหมาะสม 

 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

ไม 
พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 150 65.79 78 34.21 0 0 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 168 73.68 87 38.16 0 0 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 168 73.68 60 26.32 0 0 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 166 72.81 54 23.68 8 3.51 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 150 65.79 70 30.70 8 3.51 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 104 45.61 118 51.75 6 2.63 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 99 43.42 107 46.93 22 9.65 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 138 60.53 90 39.47 0 0 

 
 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 
๐๘๑๐.๒/ ว ๐600  ลงวันท่ี  ๒9  มกราคม  ๒๕๕9  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รายละเอียดการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (สิ่งท่ีสงมาดวย  2)  
ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๑) การวัด คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวัน
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน และดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไวตามนัยหนังสือดังกลาวขางตนและ
เอกสารคําอธิบายแนวทางปฏิบัติ ตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๔ (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผล การวัดคุณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดตาม ความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานใหผูบริหารทราบ และเปนขอมูลใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 27 
 



เพ่ือใหการประเมินเปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังกลาว  จึงไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้   

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  

สําหรับแผนพัฒนาสามปเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 9.58 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25 21.58 
3. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 65 58.50 
  3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 8.92 
  3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 9.25 
  3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 9.25 
  3.4 วิสัยทัศน (5) 4.42 
  3.5 พันธกิจ (5) 4.33 

  3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นพันธกิจ (5) 4.42 
  3.7 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ตัวชี้วัดรวม) (5) 4.42 
  3.8 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  (แนวทางการพัฒนา) (5) 4.58 
  3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) (5) 4.50 
  3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4.42 

รวม 100 89.66 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.ขอมูลสภาพท่ัวไปของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลท่ัวไป  เปนขอมูลเก่ียวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง  
ประชากร  การศกึษา  สาธารณสขุ  ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  กลุมองคกรประชาสังคม  กลุมธุรกิจ
ทองถ่ิน  เปนตน  หรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาทองถ่ิน 

10 
(2) 

9.58 
2 

 (2) ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน  เปนขอมูลโครงสรางและ
กระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ  และเครื่องมืออุปกรณตางๆ  
โครงสรางผูบรหิารและสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนตน 

(2) 1.92 

 (3)  จุดยืนทางยุทธศาสตร  (Positioning)  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) 2 

 (4) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
หรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 1.92 

 (5) การประชุมประชาคมทองถ่ิน  รูปแบบ  วิธีการ  และการ  (2) 1.75 
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ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน  โดยใชกระบวนการรวมคิด รวม
ทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ  รวมรับประโยชน รวมแกปญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง  ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 

25 
(3) 

21.58 
2.58 

 (2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะการบังคับใช 
ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) 1.92 

 (3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(4) 3.42 

 (4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม
ตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

 (4) 3.33 

 (5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(4) 3.33 

 (6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานสภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) 
W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(4) 3.58 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มี
การนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา 
แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การกําหนด
วัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

(4) 3.42 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สอดคลองกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

65 
(10) 

58.50 
8.92 

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด สอดคลอง
และเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

(10) 9.25 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบรหิารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. 
และนโยบายรัฐบาล 

(10) 4.42 
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3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 4.33 

3.5 พันธกิจ พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสยัทัศน แสดงใหเห็นถึง
ความชัดเจนของภารกิจ 

(5) 4.42 

3.6 เปาประสงคของแต
ละประเด็นพันธกิจ 

เปาประสงคของแตละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอพันธกิจท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4.42 

3.7 ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค (ตัวช้ีวัดรวม) 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค (ตัวช้ีวัดรวม) สิ่งท่ีวัดไดท้ังในเชิงปริมาณ
และคณุภาพของเปาประสงคโดยรวม เปนตัวกําหนดวาผลสัมฤทธ์ิจะ
เกิดข้ึนโดยรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

(5) 4.42 

3.8 จดุมุงหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต (แนว
ทางการพัฒนา) 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรอืแนวทางการพัฒนาท่ีเกิดจาก
เปาประสงค พันธกิจ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนา
สามป 

(5) 4.58 

3.9 ตัวช้ีวัดและแนว
ทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัดและแนวทางการพัฒนา สิ่งท่ีวัดไดท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของแนวทางการพัฒนา เปนตัวกําหนดวาผลสัมฤทธ์ิจะเกิดข้ัน
โดยรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งจะนําไปสูการจดัทําโครงการพัฒนา
ทองถ่ินในแผนพัฒนาสามป 

(5) 4.50 

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลติ/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด 
กลุมหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการ
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาสามป 

(5) 4.42 

รวม 100 89.66 
 

 

บทท่ี  4 
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   มีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้  

4.1  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  1  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.  การดําเนินการดานโครงการกอสรางพ้ืนฐานควรตรวจสอบพ้ืนท่ีกอนดําเนินการหรือกอนการ
ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณวาพ้ืนท่ีมีความพรอมดําเนินการไดทันทีหรือไมอยางไร 
 2.  หนวยงานควรมีการสํารวจสภาพของโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนปจจุบันเพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหตรงกับความตองการของประชาชน  เชน  สภาพถนนเพ่ือการสัญจรชํารุดเปนหลุมบอประชาชน  
ใชเสนทางไดรับความเดือดรอน 
 3.  ควรนําโครงการท่ีไดบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลมาดําเนินการเพ่ือใหตรงกับความตองการของ
ประชาชน 
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 4.  ควรเพ่ิมการจัดสรรงบประมาณดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมากข้ึน 

4.2  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความ
ย่ังยืน 
 1.  ควรมีการสรางเครือขายหรือสรางกลุมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง  เพ่ือความยั่งยืนใน
การดําเนินการพัฒนาในพ้ืนท่ีตอไป 

4.3  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศน
อยางย่ังยืน 
 1.  ควรสงเสริมกิจกรรมเก่ียวกับการปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในพ้ืนท่ี 
 2.  ควรจัดใหมีชุมชนตัวอยางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี 
 3.  ควรจัดสรรงบประมาณใหชุมชนดําเนินการในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามความตองการของชุมชน 

4.4  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  4  การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

 1.  การจัดกิจกรรมสงเสริมการใหความรูเก่ียวกับการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินควรจัดใหมีความตอเนื่อง  เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีพัฒนาใหเกิดความ
ชํานาญหรือสามารถตอยอดความรูหรือถายทอดความรูไดตอไป 

4.5  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม 
 1.  งบประมาณสวนใหญเปนงบดานการจายเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูติดเชื้อ  ทําให
งบประมาณในดานนี้ท่ีจะใชในการพัฒนาลดลง 

4.6  ขอเสนอแนะ  การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
 1.  ควรพิจารณาเพ่ิมงบประมาณในการดําเนินการดานการปองกันและแกไขยาเสพติดในชุมชน 
 2.  อาสาสมัครของชุมชนควรไดรับการคุมครองท้ังชีวิตและทรัพยสินจากหนวยงานภาครัฐ 

4.7  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวยนวัตกรรมการบริหารท่ี
เหมาะสม 
 1.  วัสดุ  อุปกรณ  และเครื่องมือตางๆ  ท่ีมีความจําเปนในการใหบริการประชาชนควรจัดใหมีปริมาณ
เพียงพอและมีความพรอมสําหรับการใชงานหรือการใหบริการแกประชาชน 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 31 
 



 

 
ประกาศเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
ครั้งท่ี  1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

หวงระหวาง  1  ตุลาคม  2559  -  31  มีนาคม  2560 
------------------------------ 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  ขอ  ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  เทศบาลตําบลเจดียแมครัวไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560       
ตามข้ันตอนแลว 

  จึงขอประกาศผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว  ครั้งท่ี  1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  หวงระหวาง  1 ตุลาคม  2559  -  31  มีนาคม  
2560  ใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2560 
 
 
 
                 (นางพงคศักดิ์  ศิริ) 

 นายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว 
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