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เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ก

คํานํา
ดวยระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัด ทําแผนขององค กรปกครองสว นทองถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 29 ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นาเป น
ผูดําเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่ น เสนอต อสภาท องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน ในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปด ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายใน เดือนตุลาคมของทุกป
การติ ดตามประเมิ น ผล ถือเปน ขั้น ตอนที่สําคั ญ อย างยิ่ง ของการนํ าแผนไปสู การปฏิ บั ติ
เนื่องจากการติดตามผล จะทําใหผูเกี่ยวของไดทราบความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผน ทราบถึง
ปญหาและอุปสรรค ความสําเร็จและความลมเหลวของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 7 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางขึ้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูความยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบ
นิเวศอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสใน
สังคม
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการ
รักษาความสงบเรียบรอย
ยุ ทธศาสตร ท่ี 7 ยุ ทธศาสตรการพัฒ นาการบริห ารจัดการบานเมืองที่ดีดว ยนวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม
ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามระเบียบดังกลาวเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
จึงตองมีการประเมินผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม
2560) เพื่อใหทราบถึงการดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม และสนองตอบตอปญหาและ
ความต องการของประชาชนในท องถิ่ นมากนอยเพียงใด เพื่อใหสามารถนํา มาพัฒ นาการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

สารบัญ
หนา
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ก

บทที่ 1 บทนํา

1

บทที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
- วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
- พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
- จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนา

4

บทที่ 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

6

บทที่ 4 ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

30

บทที่ 1
บทนํา
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององค กรปกครองสว นทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ ๒๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กําหนดใหตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกําหนดไวดังนี้
ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือก
อีกได ซึ่งตามระเบียบขอ 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 จิรชวาลวิสุทธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมแฝก
กรรมการ
7. นางศิรินธร มูลแดง
ครู กศน.ตําบลแมแฝกใหม
กรรมการ
8. นางอรุณี สายหมอก
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
กรรมการ
9. น.ส.ธันยนชิ า สิทธิพงษเจริญ ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
10. นายสุรพงค กาสุริยะ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายสวัสดิ์ เสาขัน
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12. น.ส.ชนภัส อินกวา
หัวหนาฝายอํานวยการ
กรรมการ
13. นางนงนุช ถารียะ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ขอ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มี
อํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
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(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได จากการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาต อ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นั บ แต วั น รายงานผลและเสนอความเห็ น ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน ระยะเวลาไม นอยกวาสิบ วั น
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ขอ 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 ข อ 14 องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อาจมอบให ห น ว ยงาน
หรื อบุ คคลภายนอกดํ า เนิ น การหรื อร ว มดํา เนิ น การติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาได โดยมีขั้ น ตอน
ดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการ ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
(5) ผู บ ริ ห ารท องถิ่ น เสนอผลการติดตามและประเมิน ผลตอ สภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป
ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชี้ใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานแผนที่ไดวางไว วาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจที่ไดตั้งไวหรือไม มากนอยเพียงใด และติดขัด
หรือมีอุปสรรคดานใดบาง ที่ทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดตรงตามความตองการหรือไม อยางไร
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นานี้ จะยึ ด ตามแผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ป
พ.ศ. 2560 เปนหลักเนื่องจากไดกําหนดระยะเวลา เปาหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตาม
และประเมินผลที่เขาใจไดงาย
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คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาเทศบาลตํา บลเจดี ยแมค รัว ไดกํา หนดแนวทางและ
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้
1. แจงใหทุกสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานติดตามแผนงาน/ โครงการที่ตั้งไว ปละ
2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
ครั้งที่ 2 (เมษายน 2560 - กันยายน 2560)
2. นําผลการดําเนินงานในแผนพัฒนาทองถิ่นปที่ดําเนินการ นําสรุปโครงการที่ดําเนินการ
จริงจากโครงการที่ตั้งไวในแผนวามีการดําเนินการจริงกี่โครงการและคิดเปนรอยละเทาไร
3. ใหมีการสํารวจแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
4. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นั บ แต วั น รายงานผลและเสนอความเห็ น ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน ระยะเวลาไม นอยกวาสิบ วั น
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
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บทที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนา
2.1 วิสัยทัศน
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
2.2 พันธกิจ

1. สงเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ ดานโครงสรางพื้นฐาน การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
และแกไขปญหา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู สื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
4. เสริมสรางบูรณาการ การมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบรอย และสงเสริมความสามัคคีของคนภายในชุมชน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ นําไปสูเปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน
2.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ประชาชนไดรับความสะดวกในดานการคมนาคม การขนสงผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้ง
ได รั บ บริ ก ารด า นสาธารณู ป โภคสาธารณู ป การ และเป น ต น แบบในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
2. ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพ พึ่งพาตนเองได
กอใหเกิดภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ
3. ประชาชนไดรับการศึกษาและสวัสดิการอยางทั่วถึง รวดเร็ว และเปนธรรม ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการฟนฟู อนุรักษ สืบสานใหคงอยู
4. ชุมชนสามารถปองกันสาธารณภัยตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจิตสํานึกรวมใน
การบูรณาการงานมวลชนดานความมั่นคงและลดปญหายาเสพติด
6. เทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
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2.4 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางขึ้นพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. สรางและพัฒนาการรวมกลุม (Cluster)
3. สงเสริมการใช เกษตรทฤษฎี ใหมและสรางภู มิคุมกัน ระบบ
เศรษฐกิจ
4. เตรียมความพรอมตอผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
และเขตการคาเสรี
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. ปลูกจิตสํานึกใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. พัฒนาชุมชนตัวอยางแหงความสําเร็จที่เปนรูปธรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
2. สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
3. สงเสริมและอนุรักษสถาปตยกรรมทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
2. สงเสริมสุขภาวะ
3. สงเคราะหกลุมคนดอยโอกาส
4. สงเสริมและสรางสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา
1. ปลูกจิตสํานึกดานความรวมมือในการดูแลปองกันภัยชุมชน
2. เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบปลอดภัยแกชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวยนวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทองถิ่น
2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการตรวจสอบควบคุม
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บทที่ 3
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดว ยระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององค กรปกครองสว นทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในท อ งถิ่ น ทราบในที่ เ ป ด เผยภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น รายงานผลและเสนอความเห็ น ดั ง กล า วและต อ ง
ปด ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลตํ า บลเจดี ย แ ม ค รั ว
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เรียบรอยแลว โดยใชแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
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3.1 แบบประเมิน/ติดตามตนเอง
แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น : เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณา
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับศักยภาพของทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

มี
ไมมี
การดําเนินงาน การดําเนินงาน
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
2. รายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป
3. เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2559 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562)
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และระบบนิเวศนอยางยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟู
และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและกลุมดอย
โอกาสในสังคม
6. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบ
ภายในชุมชน และการสรางความ
รวมมือในการรักษาความสงบ
เรียบรอย
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวย
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
รวม

จํานวน

2560
งบประมาณ

2561
จํานวน งบประมาณ

2562
จํานวน งบประมาณ

92 382,053,280.00

29 20,180,000.00

24 17,494,000.00

20

980,000.00

19

19

14

2,986,000.00

14 1,986,000.00

14 1,986,000.00

25

1,177,000.00

17

17

880,000.00

867,000.00

900,000.00

867,000.00

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

15

778,000.00

50

7,294,350.00

10

455,000.00

33 4,454,700.00

10

455,000.00

33 4,394,700.00

383 424,937,630.00 281 44,996,700.00 275 39,347,700.00
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4. การจัดทํางบประมาณ
ผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลเจดีย แม ค รัว ไดป ระกาศใช ข อบั ญ ญั ติง บประมาณ เมื่ อวั น ที่ 14
กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณและงบประมาณการจายขาดเงินสะสมรวม
จํานวน 103 โครงการ งบประมาณ 34,699,790.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศน
อยางยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
6. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมชน และ
การสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ
เรียบรอย
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีดวยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
รวม

แผนพัฒนาสามป 2560
อนุมัติงบประมาณ
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
92
382,053,280.00 18
9,597,500.00
20

980,000.00

6

215,000.00

14

2,986,000.00

6

2,740,000.00

25

1,177,000.00

9

315,000.00

167

29,669,000.00

37

20,815,490.00

15

778,000.00

10

575,000.00

50

7,294,350.00

17

441,800.00

383

424,937,630.00

103

34,699,790.00

สรุป
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560
จํานวน 383 โครงการ
โครงการที่ไดนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 103 โครงการ
คิดเปนรอยละ 26.89

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

หนา 9

แผนภูมิแสดงสัดสวนจํานวนโครงการแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตร ที่ 1
ยุทธศาสตร ที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 7

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตร ที่ 3
ยุทธศาสตร ที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 6

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตร ที่ 5
ยุทธศาสตร ที่ 6
ยุทธศาสตร ที่ 7

ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5

จากกราฟที่ 1 แสดงสัดสวนของโครงการโดยแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา ทั้ง 7 ยุทธศาสตร
แสดงให เ ห็ น ว า ยุ ทธศาสตร ที่ 1 จํ านวน 18 โครงการ, ยุ ทธศาสตร ที่ 2 จํ านวน 6 โครงการ,
ยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน 6 โครงการ, ยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 9 โครงการ, ยุทธศาสตรที่ 5 จํานวน
37 โครงการ, ยุทธศาสตรที่ 6 จํานวน 10 โครงการ และยุทธศาสตรที่ 7 จํานวน 17 โครงการ
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2560 (ระหวางเดือนตุลาคม 2559-เดือนมีนาคม 2560)

โครงการ
1. เงินอุดหนุนโครงการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน แบบบาดาล
ขนาดใหญ หมูที่ 9 บานกลาง
พัฒนา ตําบลแมแฝกใหม
2. เงินอุดหนุนโครงการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน แบบบาดาล
ขนาดใหญ หมูที่ 2 บานสบแฝก
ตําบลแมแฝกใหม

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
อยูใน
ยังไมได
เสร็จแลว
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ

-

-



รวม
หมายเหตุ : ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560

-

งบประมาณ
งบประมาณ ลงนามในสัญญา
ที่ไดรับ
2,788,000.00

2,564,000.00

2,788,000.00

2,613,000.00

5,576,000.00

5,177,000.00

สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการตอง
ใชเงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ
2. ปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการ
เปนไปดวยความลาชา เนื่องจากขอจํากัดดานอํานาจหนาที่และงบประมาณ
3. งบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรรลาชา
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ
ขอเสนอแนะ
1. นําโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวไปประสานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป
2. ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ไมสามารถ
ควบคุมได
3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพื้นที่และตามความจําเปน
4. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานที่มีงบประมาณอยูแลว
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รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
และกลุม ดอยโอกาสในสังคม
ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมชน และการ
สรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดีดวยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
รวม

ลงนามในสัญญา
จํานวน
โครงการ
-

งบประมาณ

เบิกจาย
จํานวน
โครงการ
-

งบประมาณ
-

-

-

-

-

4

1,075,327.90

4

1,075,327.90

3

45,800.00

3

45,800.00

22

10,290,819.70

22

10,290,819.70

4

94,933.70

4

94,933,70

9

91,090.00

9

91,090.00

42

11,597,971.30

41

11,597,971.30

แผนภูมิแสดงการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 2559 – มี.ค. 2560)
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25,000,000.00

20,000,000.00

งบประมาณตั้งไว
งบประมาณเบิกจาย

15,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00

-

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรที่ 7

รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ลงนามในสัญญา เบิกจายงบประมาณป 2560
(1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
1. โครงการจัดซื้อปายไฟ
กระพริบจราจร
2. โครงการจัดซื้อปายไฟ
กระพริบเตือนโรงเรียน
3. โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําและวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9
4. โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค (โรงเก็บของ)
5. โครงการกอสรางทางลาด
สําหรับคนพิการ ทุพพลภาพ
และหองน้ํา
6. โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในสํานักงานเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว
7. กอสรางถนนคสล.
หมูที่ 1

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองชาง

งบตาม
เทศบัญญัติ
11,000.00

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

-

13,000.00

-

-

455,000.00

-

-

กองชาง

1,053,000.00

-

-

กองชาง

241,000.00

-

-

กองชาง

344,400.00

-

-

กองชาง

722,000.00

-

- จายขาดเงินสะสม

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 13

8. เจาะบอบาดาล หมูที่ 2

กองชาง

208,000.00

-

- จายขาดเงินสะสม

9. กอสรางถนน คสล. สาย
สามแยกบานดอน หมูที่ 4
10. กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 6
11. กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 14
12. กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 11
13. กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู 13
14. กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
หมูที่ 7 เชื่อมหมูที่ 10
15. โอเวอรเลยถนน บาน
เจดียแมครัว หมูที่ 3 -บาน
กลางพัฒนา หมูที่ 9

กองชาง

429,700.00

-

- จายขาดเงินสะสม

กองชาง

705,000.00

-

- จายขาดเงินสะสม

กองชาง

563,500.00

-

- จายขาดเงินสะสม

กองชาง

218,000.00

-

- จายขาดเงินสะสม

กองชาง

784,600.00

-

- จายขาดเงินสะสม

กองชาง

1,298,000.00

-

- จายขาดเงินสะสม

กองชาง

366,800.00

-

- จายขาดเงินสะสม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

งบตาม
เทศบัญญัติ
594,000.00

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
16. โอเวอรเลยถนน
หมู 12 เชื่อม หมู 4
17. ซอมแซมและเสริมผิว
จราจร หมูที่ 8
18. กอสราง/ปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

- จายขาดเงินสะสม

กองชาง

1,100,600.00

-

- จายขาดเงินสะสม

กองชาง

489,900.00

-

- จายขาดเงินสะสม

รวม 9,597,500.00

-

-

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

1. โครงการบริหาร
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจํา
ตําบลแมแฝกใหม
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัดเทศบาล
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ
3. โครงการงานวันเกษตร
สํานักปลัดเทศบาล
ตําบล แมแฝกใหม

งบตาม
เทศบัญญัติ
25,000.00

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

-

30,000.00

-

-

70,000.00

-

-
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4.. โครงการอนุรักษ
สํานักปลัดเทศบาล
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
5. โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อ สํานักปลัดเทศบาล
เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร
6. โครงการสงเสริมการทําปุย สํานักปลัดเทศบาล
หมักและผลิตผักปลอด
สารพิษ
รวม

30,000.00

-

30,000.00

-

- ไดเริ่มดําเนิน
โครงการใน
ระยะแรก
แตยังไมไดใช
งบประมาณ
-

30,000.00

-

-

215,000.00

-

-

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยางยั่งยืน
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบตาม
เทศบัญญัติ
60,000.00

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

หมายเหตุ

1. โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. โครงการรณรงคลดภาวะ กองสาธารณสุข
20,000.00
โลกรอนเพื่อสิ่งแวดลอมทีด่ ี
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
3. โครงการรณรงคคดั แยก กองสาธารณสุข
100,000.00
28,340.00
28,340.00
ขยะในชุมชน
4. โครงการเฝาระวังการเผา สํานักปลัดเทศบาล
30,000.00
29,112.00
29,112.00
และควบคุมหมอกควันไฟปา
ประจําป 2560
5. โครงการจัดเก็บขยะมูล
กองชาง
2,500,000.00 1,003,475.90 1,003,475.90
ฝอยและสิ่งปฏิกลู
6. โครงการสรางการมีสวน กองสาธารณสุข,
30,000.00
14,400.00
14,400.00
รวมรับผิดชอบของกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพกับ
ชุมชน
รวม 2,740,000.00 1,075,327.90 1,075,327.90

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนวยงานที่

งบตาม

ลงนาม

เบิกจาย

หมายเหตุ
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1. โครงการ สืบฮีต โตยฮอย
ผอกอย ปาเวณียี่เปง 2559
2. โครงการพัฒนาแหลง
วัฒนธรรมทองถิ่น วัดแมแฝก
เปนแหลงเรียนรูในชุมชน
3. โครงการฝกอบรมผูนาํ ทาง
ศาสนพิธี เพื่อนุรักษและสืบ
สานวัฒนธรรมทองถิ่น
4. โครงการอนุรักษสงเสริม
ดนตรีพื้นเมืองและ
ศิลปะการแสดง
5. โครงการอบรมสืบสาน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยา
มารยาท ตามวิถีไทย วิถี
ทองถิ่น
6. โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติของเทศบาล
ตําบลเจดีย แมครัว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รับผิดชอบ
กองการศึกษา

เทศบัญญัติ
60,000.00

กองการศึกษา

ในสัญญา

-

-

15,000.00

15,000.00

15,000.00

กองการศึกษา

20,000.00

-

-

กองการศึกษา

50,000.00

18,000.00

18,000.00

กองการศึกษา

20,000.00

12,800.00

12,800.00

กองการศึกษา

20,000.00

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

งบตาม
เทศบัญญัติ
40,000.00

7. โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา
8. โครงการอบรมสงเสริม
กองการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต(ธรรมสัญจร)
9. โครงการสงเสริม อนุรักษ กองการศึกษา
ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีปใหมเมือง
รวม

ลงนาม
ในสัญญา

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

45,800.00

45,800.00

10,000.00
80,000.00
315,000.00

เบิกจาย

ไมดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
1. โครงการงานวันเด็ก
แหงชาติ
2. โครงการพัฒนา
ขาราชการครูของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

งบตาม
เทศบัญญัติ
100,000.00

กองการศึกษา

9,000.00

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

-

-

-
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แมครัว
3. โครงการพัฒนาปรับปรุง
หองสมุดของ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว
4. โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรู
5. โครงการอบรมการจัดทํา
และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล
6. โครงการคาสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. โครงการคาใชจาย
อินเทอรเน็ตโรงเรียน
8. โครงการอบรมใหความรู
เพื่อพัฒนาคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
9. โครงการอบรมใหความรู
แกผูปกครองในการดูแลเด็ก
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10. โครงการพัฒนาครู
ผูดูแลเด็ก
11. โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว
12. โครงการกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
13. โครงการคาจัดการเรียน
การสอน(รายหัว)
14. โครงการอาหารเสริม
(นม)
15. โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานเจดีย
แมครัว
16. โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานแมแฝก
17. โครงการอาหาร
กลางวัน

กองการศึกษา

100,000.00

100,000.00

100,000.00

กองการศึกษา

50,000.00

50,000.00

50,000.00

กองการศึกษา

20,000.00

20,000.00

20,000.00

กองการศึกษา

152,820.00

62,910.00

62,910.00

กองการศึกษา

9,600.00

9,600.00

9,600.00

กองการศึกษา

5,000.00

-

-

กองการศึกษา

10,000.00

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

งบตาม
เทศบัญญัติ
40,000.00

กองการศึกษา

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

-

5,000.00

-

-

กองการศึกษา

230,500.00

230,500.00

230,500.00

กองการศึกษา

365,500.00

365,500.00

365,500.00

กองการศึกษา

1,427,570.00

264,713.40

264,713.40

กองการศึกษา

1,380,000.00

690,000.00

690,000.00

กองการศึกษา

524,000.00

262,000.00

262,000.00

108,000.00

108,000.00

กองการศึกษา

216,000.00
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18. โครงการอบรมฟนสวย
ยิ้มสดใส
19. โครงการอาหาร
กลางวัน
20. โครงการอบรมฟนสวย
ยิ้มสดใส
21. โครงการแขงขันกีฬา
ประจําปตําบลแมแฝกใหม
22. โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณกีฬาแตละหมูบาน
23. โครงการกีฬาผูสูงวัยใส
ใจสุขภาพ
24. โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาของเยาวชนและ
ประชาชน
25. โครงการรณรงคปองกัน
โรคไขเลือดออก
26. โครงการรณรงคปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
27. โครงการเฝาระวัง
ควบคุม และปองกัน
โรคติดตอ โรคอุบัติใหม และ
โรคอุบัติซา้ํ
เทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว
28. โครงการตรวจ
ประเมิน เพื่อการรับรอง
ปายสถานประกอบการ
จําหนายอาหาร ตาม
เกณฑอาหารสะอาด
รสชาติอรอย
29. โครงการเฝาระวัง
การบริโภคอาหาร สะอาด
ปลอดภัยปราศจากสาร
ปนเปอน
30. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูปฏิบัติงาน
กิจการประปาหมูบาน
31. โครงการเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส
32. โครงการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ
33. โครงการเบี้ยยังชีพผู

กองการศึกษา

5,000.00

-

-

กองการศึกษา

1,053,500.00

537,500.00

537,500.00

กองการศึกษา

2,000.00

-

-

กองการศึกษา

400,000.00

47,100.00

47,100.00

กองการศึกษา

40,000.00

-

-

กองการศึกษา

25,000.00

-

-

กองการศึกษา

150,000.00

-

-

กองสาธารณสุข

100,000.00

48,835.30

48,835.30

กองสาธารณสุข

40,000.00

9,980.00

9,980.00

กองสาธารณสุข

20,000.00

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข

งบตาม
เทศบัญญัติ
30,000.00

กองสาธารณสุข

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

-

30,000.00

-

-

กองสาธารณสุข

30,000.00

29,006.00

29,006.00

สํานักปลัดเทศบาล

210,000.00

111,500.00

111,500.00

สํานักปลัดเทศบาล 11,317,600.00

5,827,200.00

5,827,200.00

สํานักปลัดเทศบาล

1,291,200.00

1,291,200.00

2,342,400.00
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พิการ
34. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม พัฒนาสตรี
ตําบลแมแฝกใหม
35. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตําบลแมแฝกใหม
36. โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพสําหรับ
ประชาชน
37. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว

สํานักปลัดเทศบาล

30,000.00

13,625.00

13,625.00

สํานักปลัดเทศบาล

65,000.00

11,650.00

11,650.00

สํานักปลัดเทศบาล

80,000.00

-

-

กองสาธารณสุข

200,000.00

200,000.00

200,000.00

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

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
1. โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม
2560
2. โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 2560
3. โครงการฝกอบรมและ
ซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับ
สถานศึกษาในพื้นที่
4. คาใชจายในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
5. โครงการบริหารศูนย อป
พร. เทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว
6. โครงการฝกอบรม
ทบทวนบทบาทและหนาที่
ของสมาชิกอปพร. เทศบาล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบตาม
เทศบัญญัติ
10,000.00

สํานักปลัดเทศบาล

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

- ดําเนินการโดย
ไมใชงบประมาณ

10,000.00

-

-

สํานักปลัดเทศบาล

10,000.00

1,603.70

1,603.70

สํานักปลัดเทศบาล

400,000.00

-

-

สํานักปลัดเทศบาล

10,000.00

-

-

สํานักปลัดเทศบาล

30,000.00

26,330.00

26,330.00
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ตําบลเจดีย
7. โครงการจัดซื้อชุด
ดับเพลิง
7. โครงการปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
8. โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
9. โครงการ to be
number one

สํานักปลัดเทศบาล

60,000.00

52,000.00

52,000.00

กองการศึกษา

15,000.00

15,000.00

15,000.00

สํานักปลัดเทศบาล

15,000.00

-

-

กองสาธารณสุข

15,000.00

-

-

รวม

315,000.00

94,933.70

94,933.70

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
1. โครงการฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ประจําปงบปพ.ศ. 2560
ประมาณ
2. เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพเิ ศษ (โบนัส)
3. โครงการเสริมสรางความ
สามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
4. เครื่องพิมพMultifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
5. โครงการจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม ชนิดตั้งพื้นแบบ
สามขาของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว ประจําป

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบตาม
เทศบัญญัติ
100,000.00

สํานักปลัดเทศบาล

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

-

10,000.00

-

-

สํานักปลัดเทศบาล

20,000.00

-

-

สํานักปลัดเทศบาล

7,900.00

6,300.00

6,300.00

สํานักปลัดเทศบาล

25,900.00

24,900.00

24,900.00
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งบประมาณ พ.ศ. 2560
6. โครงการจัดซื้อตูเหล็กบาน สํานักปลัดเทศบาล
เลื่อนทึบของงานทะเบียน
ราษฎร สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560
7. โครงการจัดซื้อตูเหล็กบาน สํานักปลัดเทศบาล
เลื่อนกระจกสูง ของงานนิติ
การ สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560
8. โครงการจัดซื้อเครื่องพน กองสาธารณสุข
สารเคมีกําจัดแมลงแบบฝอย
ละเอียด (Ultra Low
Volume cold fog
generator) ขนาดเล็ก
จํานวน 1 เครื่อง

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

9. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอร (อุปกรณ
กระจายสัญญาณไรสาย
(Access Point) แบบที่ 1
ของเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
10. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ กองการศึกษา
สํานักงาน -ตูเก็บเอกสาร โตะทํางานครู พรอมเกาอี้ พัดลม
11. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ กองคลัง
ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที)
12. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ กองคลัง
ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/
นาที)

6,400.00

6,400.00

6,400.00

5,500.00

5,350.00

5,350.00

95,000.00

-

-

งบตาม
เทศบัญญัติ
5,800.00

ลงนาม
ในสัญญา

เบิกจาย

หมายเหตุ

-

-

ไมจัดหา

25,000.00

-

-

อยูระหวาง
ดําเนินการ

3,300.00

1,900.00

1,900.00

7,900.00

4,500.00

4,500.00
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13. สแกนเนอร สําหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป
14. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ
สํานักงานของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
15. โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น
ประจําป 2560
16. โครงการอบรมใหความรู
เรื่อง การปองกันผลประโยชน
ทับซอนและการปองกันการ
ทุจริต ของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
17. โครงการจัดซื้อชุดฉาก
หลังเวที (นั่งราน) และ
อุปกรณ ของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว

กองคลัง

3,100.00

2,990.00

2,990.00

สํานักปลัดเทศบาล

36,000.00

36,000.00

36,000.00

สํานักปลัดเทศบาล

30,000.00

2,750.00

2,750.00

สํานักปลัดเทศบาล

20,000.00

-

-

กองชาง

40,000.00

-

-

441,880.00

91,090.00

91,090.00

รวม

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม
ครั้งที่ 1/2560
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ยุทธศาสตร
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศน
อยางยั่งยืน
4.ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น

แผนพัฒนา อนุมัติ
คิดเปน ลงนาม คิดเปน
ป 2560 งบประมาณ รอยละ ในสัญญา รอยละ
92
18
19.57
-

เบิกจาย
-

คิดเปน
รอยละ
-

20

6

30

-

-

-

-

14

6

42.86

4

66.67

4

66.67

25

6

24

3

50

3

50
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
6.ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมชน และ
การสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ
เรียบรอย
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีดวยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
รวม

167

37

22.16

22

59.46

22

59.46

15

10

66.67

4

40

4

40

50

17

34

9

52.94

9

52.94

383

103

26.89

42

40.78

42

40.78

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

1. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวในภาพรวม
ในการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนต อ การดํ า เนิ น งานของเทศบาลตํ า บลเจดี ย แ ม ค รั ว
ไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น จํานวน 228 คน สรุปได ดังนี้
ขอมูลทั่วไป

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากวา 20 ป

จํานวน
84
144
0

รอยละ
36.84
63.16
0
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20 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
มากกวา 60 ป
3. การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อื่นๆ
4. อาชีพ
ราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
คาขาย ธุรกิจสวนตัว
รับจาง
นักเรียนนักศึกษา
เกษตรกร
อื่นๆ

5
7
12
114
90

2.19
3.07
5.26
50.00
39.47

198
18
0
12
0
0

86.84
7.89
0
5.26
0
0

6
0
18
78
0
72
54

2.63
0
7.89
34.21
0
31.58
23.63

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวในภาพรวม
โดยผูตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานในประเด็นตางๆ สรุปไดดังนี้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

พอใจ
ประเด็น
มาก
(ราย)
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
90
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
78
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 96
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 108
ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
90
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
13
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
120
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
138

ไม
คิดเปน พอใจ คิดเปน
พอใจ
รอยละ (ราย) รอยละ
(ราย)
39.47 108 47.37 30
34.21 122 53.51 28
42.11 60 26.32 72
47.37 114 50.00 6
39.47 102 44.74 36
34.21 132 57.89 18
52.63 96 42.11 12
60.53 84 36.84 6

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 24

คิดเปน
รอยละ
13.16
12.28
31.58
2.63
15.79
7.89
5.26
2.63

หมายเหตุ จํานวนผูตอบแบบประเมิน จํานวน 228 ราย
ผลการสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวในภาพรวม ปรากฏวาใน
จํ านวนหั ว ข อประเด็ น ทั้ ง 8 ข อ นั้ น เฉลี่ย ความพอใจมากอยูที่ รอยละ 43.75, พอใจ อยู ที่ร อยละ
44.85, และไมพอใจอยูที่รอยละ 11.40
สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

พอใจ
ประเด็น
มาก
(ราย)
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
60
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
66
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 60
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 66
ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
72
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
96
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
108
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
114

ไม คิดเปน
คิดเปน พอใจ คิดเปน
พอใจ รอยละ
รอยละ (ราย) รอยละ
(ราย)
26.32 168 73.68 0
0
28.95 122 53.51 40 17.54
26.32 168 73.68 0
0
28.95 162 71.05 0
0
31.58 150 65.79 6
2.63
42.11 132 57.89 0
0
47.37 120 52.63 0
0
50.00 114 50.00 0
0

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

พอใจ
ประเด็น
มาก
(ราย)
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
42
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
72
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 72
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 66
ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
66
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
72
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
102
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
90

ไม คิดเปน
คิดเปน พอใจ คิดเปน
พอใจ รอยละ
รอยละ (ราย) รอยละ
(ราย)
18.42 186 81.58 0
0
31.58 122 53.51 34 14.91
31.58 156 68.42 0
0
28.95 162 71.05 0
0
28.95 156 68.42 6
2.63
31.58 150 65.79 6
2.63
44.74 126 55.26 0
0
39.47 138 60.53 0
0

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยางยั่งยืน
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 25

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

พอใจ
ประเด็น
มาก
(ราย)
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
90
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
96
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 60
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 54
ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
66
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
107
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
96
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
84

ไม คิดเปน
คิดเปน พอใจ คิดเปน
พอใจ รอยละ
รอยละ (ราย) รอยละ
(ราย)
39.47 132 57.89 6
2.63
42.11 122 53.51 10 4.39
26.32 156 68.42 12 5.26
23.68 168 73.68 6
2.63
28.95 150 65.79 12 5.26
46.93 119 52.19 2
0.88
42.11 120 52.63 7
3.07
36.84 138 60.53 6
2.63

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น
พอใจ
มาก
(ราย)
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
144
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
102
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 144
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 156
ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
162
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
107
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
126
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
132
ประเด็น

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ไม คิดเปน
คิดเปน พอใจ คิดเปน
พอใจ รอยละ
รอยละ (ราย) รอยละ
(ราย)
63.16 84 36.84 0
0
44.74 122 53.51 4
1.75
63.16 84 36.84 0
0
68.42 72 31.58 0
0
71.05 66 28.95 0
0
46.93 119 52.19 2
0.88
55.26 102 44.74 0
0
57.89 90 39.47 6
2.63

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

พอใจ
ประเด็น
มาก
(ราย)
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
150
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
132
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 168
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 166
ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
150
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
107
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
120
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
138

ไม คิดเปน
คิดเปน พอใจ คิดเปน
พอใจ รอยละ
รอยละ (ราย) รอยละ
(ราย)
65.79 78 34.21 0
0
57.87 87 38.16 9
3.95
73.68 60 26.32 0
0
72.81 54 23.68 8
3.51
65.79 66 28.95 12 5.26
46.93 119 52.19 2
0.88
52.63 96 42.11 12 5.26
60.53 84 36.84 6
2.63

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ
เรียบรอย
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 26

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

พอใจ
ประเด็น
มาก
(ราย)
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
168
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
138
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 162
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 166
ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
150
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
107
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
99
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
108

ไม คิดเปน
คิดเปน พอใจ คิดเปน
พอใจ รอยละ
รอยละ (ราย) รอยละ
(ราย)
73.68 54 23.68 0
0
60.53 87 38.16 3
1.32
71.05 66 28.95 0
0
72.81 54 23.68 8
3.51
65.79 70 30.70 8
3.51
46.93 119 52.19 2
0.88
43.42 114 50.00 15 6.58
47.37 120 52.63 12 5.26

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

พอใจ
ประเด็น
มาก
(ราย)
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
150
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
168
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 168
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 166
ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
150
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
104
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
99
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
138

ไม คิดเปน
คิดเปน พอใจ คิดเปน
พอใจ รอยละ
รอยละ (ราย) รอยละ
(ราย)
65.79 78 34.21 0
0
73.68 87 38.16 0
0
73.68 60 26.32 0
0
72.81 54 23.68 8
3.51
65.79 70 30.70 8
3.51
45.61 118 51.75 6
2.63
43.42 107 46.93 22 9.65
60.53 90 39.47 0
0

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ ว ๐600 ลงวันที่ ๒9 มกราคม ๒๕๕9 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รายละเอียดการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (สิ่งที่สงมาดวย 2)
ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ
การติ ดตามและประเมิ น ผล แผนพั ฒนาทองถิ่น ใหเปน หนาที่ของคณะกรรมการติดตามแลประเมิน ผล
แผนพัฒนาทองถิ่น (๑) การวัด คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวัน
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น และดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไวตามนัยหนังสือดังกลาวขางตนและ
เอกสารคําอธิบายแนวทางปฏิบัติ ตามสิ่งที่สงมาดวย ๔ (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผล การวัดคุณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ไดตาม ความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานใหผูบริหารทราบ และเปนขอมูลใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 27

เพื่อใหการประเมินเปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังกลาว จึงไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาสามปเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
10
9.58
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
25
21.58
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
65
58.50
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(10)
8.92
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
(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 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
(5)
4.58
3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม)
(5)
4.50
3.10 ผลผลิต/โครงการ
(5)
4.42
รวม 100
89.66

ประเด็นการพิจารณา
1.ขอมูลสภาพทั่วไปของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
10
9.58
(1) ขอมูลทั่วไป เปนขอมูลเกีย่ วกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง
(2)
2
ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ทรัพยากรธรรมชาติ กลุมองคกรประชาสังคม กลุม ธุรกิจ
ทองถิ่น เปนตน หรือขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการพัฒนาทองถิ่น
(2) ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น เปนขอมูลโครงสรางและ
(2)
1.92
กระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณตา งๆ
โครงสรางผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนตน
(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคกรปกครองสวน
(2)
2
ทองถิ่น ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อให
บรรลุวสิ ัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
(2)
1.92
หรือการใชขอมูล จปฐ.
(5) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
(2)
1.75
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ดําเนินการประชุมประชาคมทองถิน่ โดยใชกระบวนการรวมคิด รวม
ทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะห
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
สภาวการณและศักยภาพ (1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น
(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะการบังคับใช
ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม
ตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน
(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานสภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง)
W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat
(อุปสรรค)

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
2. การวิเคราะห
(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
สภาวการณและศักยภาพ การนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา
แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การกําหนด
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา
3. ยุทธศาสตร
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
3.1 ยุทธศาสตรของ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับสภาพสังคม
องคกรปกครองสวน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนว
ทองถิ่น
ทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรของ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด สอดคลอง
องคกรปกครองสวน
และเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และ
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช.
และนโยบายรัฐบาล

25
(3)

21.58
2.58

(2)

1.92

(4)

3.42

(4)

3.33

(4)

3.33

(4)

3.58

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
(4)
3.42

65
(10)

58.50
8.92

(10)

9.25

(10)

4.42
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3.4 วิสัยทัศน

วิสัยทัศน มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.5 พันธกิจ
พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ตอ งทําตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสยั ทัศน แสดงใหเห็นถึง
ความชัดเจนของภารกิจ
3.6 เปาประสงคของแต เปาประสงคของแตละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคลองและ
ละประเด็นพันธกิจ
สนับสนุนตอพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุง หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 ตัวชี้วัดระดับ
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดไดทั้งในเชิงปริมาณ
เปาประสงค (ตัวชี้วัดรวม) และคุณภาพของเปาประสงคโดยรวม เปนตัวกําหนดวาผลสัมฤทธิ์จะ
เกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาทองถิน่
3.8 จุดมุงหมายเพื่อการ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) กําหนด
พัฒนาในอนาคต (แนว
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาที่เกิดจาก
ทางการพัฒนา)
เปาประสงค พันธกิจ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนา
สามป
3.9 ตัวชี้วัดและแนว
ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดไดทั้งในเชิงปริมาณและ
ทางการพัฒนา
คุณภาพของแนวทางการพัฒนา เปนตัวกําหนดวาผลสัมฤทธิ์จะเกิดขั้น
โดยรวมในการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งจะนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาสามป
3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปนโครงการที่เปนชุด
กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพื่อนําไปสูการ
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาสามป
รวม

(5)

4.33

(5)

4.42

(5)

4.42

(5)

4.42

(5)

4.58

(5)

4.50

(5)

4.42

100

89.66

บทที่ 4
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดังนี้
4.1 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. การดําเนินการดานโครงการกอสรางพื้นฐานควรตรวจสอบพื้นที่กอนดําเนินการหรือกอนการ
ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณวาพื้นที่มีความพรอมดําเนินการไดทันทีหรือไมอยางไร
2. หน ว ยงานควรมี การสํ า รวจสภาพของโครงสรางพื้น ฐานใหเปน ปจจุบัน เพื่อแกไขปญ หาความ
เดือดรอนใหตรงกับความตองการของประชาชน เชน สภาพถนนเพื่อการสัญจรชํารุดเปนหลุมบอประชาชน
ใชเสนทางไดรับความเดือดรอน
3. ควรนําโครงการที่ไดบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลมาดําเนินการเพื่อใหตรงกับความตองการของ
ประชาชน
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4. ควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณดานโครงสรางพื้นฐานใหมากขึ้น
4.2 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความ
ยั่งยืน
1. ควรมีการสรางเครือขายหรือสรางกลุมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง เพื่อความยั่งยืนใน
การดําเนินการพัฒนาในพื้นที่ตอไป
4.3 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศน
อยางยั่งยืน
1.
ควรส งเสริ ม กิ จ กรรมเกี่ย วกับ การปลูก จิต สํานึ กให ป ระชาชนมีส ว นร ว มในการอนุ รัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในพื้นที่
2. ควรจัดใหมีชุมชนตัวอยางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี
3. ควรจัดสรรงบประมาณใหชุมชนดําเนินการในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามความตองการของชุมชน
4.4 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
1. การจัดกิจกรรมสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นควรจัดใหมีความตอเนื่อง เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีพัฒนาใหเกิดความ
ชํานาญหรือสามารถตอยอดความรูหรือถายทอดความรูไดตอไป
4.5 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม
1.
งบประมาณสวนใหญเปนงบดานการจายเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ ทําให
งบประมาณในดานนี้ที่จะใชในการพัฒนาลดลง
4.6 ขอเสนอแนะ การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ
เรียบรอย
1. ควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณในการดําเนินการดานการปองกันและแกไขยาเสพติดในชุมชน
2. อาสาสมัครของชุมชนควรไดรับการคุมครองทั้งชีวิตและทรัพยสินจากหนวยงานภาครัฐ
4.7 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวยนวัตกรรมการบริหารที่
เหมาะสม
1. วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ ที่มีความจําเปนในการใหบริการประชาชนควรจัดใหมีปริมาณ
เพียงพอและมีความพรอมสําหรับการใชงานหรือการใหบริการแกประชาชน

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 31

ประกาศเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
หวงระหวาง 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560
-----------------------------อาศัย อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดว ยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ เทศบาลตําบลเจดียแมครัวไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามขั้นตอนแลว
จึงขอประกาศผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หวงระหวาง 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม
2560 ใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

(นางพงคศักดิ์ ศิริ)
นายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว

