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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 เมษายน - 30 กันยายน 2560) 
เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม  และสนองตอบตอปญหาและความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ินมากนอยเพียงใด  เพ่ือใหสามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง  
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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  และแกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2559  ขอ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 1 
 



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

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2559  ขอ  30  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบให
หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได  โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ  เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

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

รายงานผลการดําเนินการ ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป 

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  และแกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2559  ขอ  ๒๙  ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน
ผูดําเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงคณะกรรมการฯ  จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงได จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน   ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปด ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว             
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ครั้งท่ี  2  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  เรียบรอยแลว  โดยใชแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ซ่ึงสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ครั้งท่ี  2  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 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 7 
 



 
แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
2.  รายงานผลการดําเนินงาน  ครั้งท่ี 2 
         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 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 8 
 



4.  การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ  เม่ือวันท่ี        

14  กันยายน  2559  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณและงบประมาณการจายขาด       
เงินสะสมรวม  จํานวน  110  โครงการ  งบประมาณ  36,643,820.00  บาท  สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาสามป 2560 อนุมัติงบประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 92 382,053,280.00 18 9,626,500.00 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 

20 980,000.00 6 215,000.00 

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศน
อยางยั่งยืน 

14 2,986,000.00 6 2,953,000.00 

4. ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

25 1,177,000.00 9 315,000.00 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม 

167 29,669,000.00 37 21,047,720.00 

6. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมชน และ
การสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

15 778,000.00 10 590,000.00 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีดวยนวัตกรรมการบรหิารท่ีเหมาะสม 

50 7,294,350.00 24 1,896,600.00 

รวม 383 424,937,630.00 110 36,643,820.00 

 
สรุป 
โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560    จํานวน  383  โครงการ 
โครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ  ป  พ.ศ.2560 จํานวน 110  โครงการ   คิดเปนรอยละ  28.72 
โครงการท่ีลงนามในสัญญา   จํานวน   83  โครงการ คิดเปนรอยละ  75.45 
โครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินการ  จํานวน     2  โครงการ  คิดเปนรอยละ    1.82 
โครงการท่ีดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ  จํานวน     3  โครงการ คิดเปนรอยละ    2.73 
โครงการท่ีไมดําเนินการ    จํานวน   22  โครงการ คิดเปนรอยละ  20.00 
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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  24  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 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 10 
 



 
สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

5.  โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2560  

 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 

เสร็จแลว 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ลงนามในสัญญา 

1. เงินอุดหนุนโครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 
หมูท่ี 9 บานกลางพัฒนา ตําบลแม
แฝกใหม  

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

2. เงินอุดหนุนโครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 
หมูท่ี 2 บานสบแฝก ตําบลแมแฝกใหม  

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

รวม 5,576,000.00 5,177,000.00 

 

 

สวนท่ี  4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1.  จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการตอง

ใชเงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 

 2.  ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุท่ีไมสามารถควบคุมได  ทําใหการดําเนินการบางโครงการ

เปนไปดวยความลาชา  เนื่องจากขอจํากัดดานอํานาจหนาท่ีและงบประมาณ 

 3.  งบประมาณท่ีไดรับการจดัสรรลาชา 

 4.  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมากเกินไป  ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ 

 5.  ปญหาการดําเนินการโครงการท่ีเปนพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน  ตองไดรับอนุญาตจาก

หนวยงานรับผิดชอบกอน  ซ่ึงอาจเกิดความลาชาในการดําเนินการ   

 ขอเสนอแนะ 

 1.  นําโครงการท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวไปประสานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป 

 2. ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไมสามารถ

ควบคุมได 

 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเปน 

 4. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยูแลว 

 
 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 11 
 



 
รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ยุทธศาสตร 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 15 6,538,000.00 12 5,457,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 

4 105,970.00 4 105,970.00 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยางยั่งยืน 

6 2,534,723.80 6 2,534,723.80 

ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

7 180,725.00 7 180,725.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน
และกลุมดอยโอกาสในสังคม 

29 12,525,003.86 29 12,525,003.86 

ยุทธศาสตรการจดัระเบียบภายในชุมชน และการ
สรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย 

6 123,240.70 6 123,240.70 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีดวยนวัตกรรมการบรหิารท่ีเหมาะสม 

16 868,701.00 16 868,701.00 

รวม 83 22,876,364.36 83 21,795,364.36 

 
แผนภูมิแสดงการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เม.ย. – ก.ย. 2560) 
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ยุทธศาสตรท่ี  
1 

ยุทธศาสตรท่ี  
2 

ยุทธศาสตรท่ี  
3 

ยุทธศาสตรท่ี  
4 

ยุทธศาสตรท่ี  
5 

ยุทธศาสตรท่ี  
6 

ยุทธศาสตรท่ี  
7 

งบประมาณต้ังไว 

งบประมาณเบิกจาย 
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รายงานโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ ลงนามในสัญญา  เบิกจายงบประมาณป 2560 
(1  เมษายน  -  30  กันยายน  2560) 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการจัดซื้อปายไฟ
กระพริบจราจร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

17,000.00 17,000.00 17,000.00  

2. โครงการจัดซื้อปายไฟ
กระพริบเตือนโรงเรียน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

36,000.00 34,000.00 34,000.00  

3. โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าและวางทอระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ม. 9 

กองชาง 455,000.00 455,000.00 455,000.00  

4. โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค (โรงเก็บของ) 

กองชาง 1,053,000.00 890,000.00 อยูระหวางการ
ดําเนินการ
กอสราง 

 

5. โครงการกอสรางทางลาด
สําหรับคนพิการ ทุพพลภาพ
และหองนํ้า 

กองชาง 241,000.00 191,000.00 อยูระหวางการ
ดําเนินการ
กอสราง 

 

6. โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในสํานักงาน
เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว 

กองชาง 344,400.00 โอนลดงบประมาณ ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 10 
เมษายน 2560  เพ่ือโครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

7. กอสรางถนนคสล.  
หมูท่ี 1 

กองชาง 722,000.00 514,000.00 514,000.00 จายขาดเงินสะสม 

8. เจาะบอบาดาล หมูท่ี 2 
 

กองชาง 208,000.00 206,000.00 206,000.00 จายขาดเงินสะสม 

9. กอสรางถนน คสล. สาย
สามแยกบานดอน หมูท่ี 4 

กองชาง 429,700.00 343,000.00 343,000.00 จายขาดเงินสะสม 

10. กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 6 

กองชาง 705,000.00 พ้ืนท่ีดําเนินโครงการตองไดรับอนุญาต
จากหนวยงานผูรับผิดชอบ 

จายขาดเงินสะสม 

11. กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 14 

กองชาง 563,500.00 420,000.00 420,000.00 จายขาดเงินสะสม 

12. กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 11 

กองชาง 218,000.00 178,000.00 178,000.00 จายขาดเงินสะสม 

13. กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู 13 

กองชาง 784,600.00 พ้ืนท่ีดําเนินโครงการตองไดรับอนุญาต
จากหนวยงานผูรับผิดชอบ 

จายขาดเงินสะสม 

14. กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรตี  
หมูท่ี 7 เช่ือมหมูท่ี 10 

กองชาง 1,298,000.00 1,298,000.00 1,298,000.00 จายขาดเงินสะสม 

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

กองชาง 366,800.00 365,000.00 365,000.00 จายขาดเงินสะสม 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 13 
 



 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

16. โอเวอรเลยถนน  
หมู 12 เช่ือม หมู 4 

กองชาง 594,000.00 594,000.00 594,000.00 จายขาดเงินสะสม 

17. ซอมแซมและเสรมิผิว
จราจร หมูท่ี 8 

กองชาง 1,100,600.00 1,100,000.00 1,100,000.00 จายขาดเงินสะสม 

18. กอสราง/ปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก หมูท่ี 5 

กองชาง 489,900.00 388,000.00 388,000.00 จายขาดเงินสะสม 

รวม 9,626,500.00 6,538,000.00 5,912,000.00  

 
ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการบริหาร
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจํา
ตําบลแมแฝกใหม 

สํานักปลดัเทศบาล 25,000.00 3,780.00 3,780.00  

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบรหิารศูนยฯ 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 - - ไมดําเนินการ 

3. โครงการงานวันเกษตร
ตําบลแมแฝกใหม 

สํานักปลดัเทศบาล 70,000.00 68,400.00 68,400.00 ไมดําเนินการ 

4.. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดํารสิมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 - - ไดเริ่มดาํเนิน
โครงการใน
ระยะแรก  
แตยังไมไดใช
งบประมาณ 

5. โครงการสงเสรมิอาชีพเพ่ือ
เพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 11,590.00 11,590.00  

6. โครงการสงเสรมิการทําปุย
หมักและผลติผักปลอด
สารพิษ 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 22,200.00 22,200.00  

รวม 215,000.00 105,970.00 105,970.00  

 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 14 
 



ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศนอยางย่ังยืน 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สํานักปลดัเทศบาล 60,000.00 43,055.00 43,055.00  

2. โครงการรณรงคลดภาวะ
โลกรอนเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีดี 
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กองสาธารณสุข 20,000.00 1,550.00 1,550.00  

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 2,713,020.00 2,656,279.40 2,656,279.40  

6. โครงการสรางการมสีวน
รวมรับผิดชอบของกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพกับ
ชุมชน 

กองสาธารณสุข, 30,000.00 14,400.00 14,400.00  

รวม 2,953,020.00 2,772,273.40 2,772,273.40  

 
ยุทธศาสตรท่ี  4  การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

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 19,950.00 19,950.00  

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 - - ไมดําเนินการ 

 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 15 
 



เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

7. โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 40,000.00 39,805.00 39,805.00  

8. โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต(ธรรมสัญจร) 

กองการศึกษา 10,000.00 7,300.00 7,300.00  

9. โครงการสงเสรมิ อนุรักษ 
ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีปใหมเมือง 

กองการศึกษา 80,000.00 67,870.00 67,870.00  

รวม 315,000.00 180,725.00 180,725.00  

 
 
ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม 
 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

1. โครงการงานวันเด็ก
แหงชาติ 

กองการศึกษา 100,000.00 - - ไมดําเนินการอยูใน
หวงการไวอาลยั 

2. โครงการพัฒนา
ขาราชการครูของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว 

กองการศึกษา 9,000.00 - -  

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 - - ดําเนินการโดย 
ไมใชงบประมาณ 

9. โครงการอบรมใหความรู
แกผูปกครองในการดูแลเด็ก 

กองการศึกษา 10,000.00 10,000.00 10,000.00  

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 16 
 



เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

10. โครงการพัฒนาครูผูดูแล
เด็ก 

กองการศึกษา 40,000.00 - - ไมดําเนินการ 

11. โครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 

กองการศึกษา 5,000.00 - -  

12. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน 

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 1,427,570.00 943,842.56 943,842.56  
15. โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบานเจดีย 
แมครัว 

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

16. โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบานแมแฝก 

กองการศึกษา 524,000.00 524,000.00 
 

524,000.00 
 

 

17. โครงการอาหารกลางวัน กองการศึกษา 266,000.00 212,000.00 212,000.00  
18. โครงการอบรมฟนสวย
ยิ้มสดใส 

กองการศึกษา 5,000.00 5,000.00 5,000.00  

19. โครงการอาหารกลางวัน กองการศึกษา 1,053,500.00 795,000.00 795,000.00  
20. โครงการอบรมฟนสวย
ยิ้มสดใส 

กองการศึกษา 2,000.00 2,000.00 2,000.00  

21. โครงการแขงขันกีฬา 
ประจําปตําบลแมแฝกใหม 

กองการศึกษา 400,000.00 192,029.00 192,029.00  

22. โครงการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณกีฬาแตละหมูบาน 

กองการศึกษา 40,000.00 10,140.00 10,140.00  

23. โครงการกีฬาผูสูงวัยใสใจ
สุขภาพ 

กองการศึกษา 25,000.00 - - ไมดําเนินการ 

24. โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาของเยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษา 150,000.00 - - ไมดําเนินการ 
อยูในหวงการไว

อาลัย 
25. โครงการรณรงคปองกัน
โรคไขเลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

100,000.00 48,835.30 48,835.30  

26. โครงการรณรงคปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

กอง
สาธารณสุข 

40,000.00 9,980.00 9,980.00  

27. โครงการเฝาระวังควบคุม 
และปองกันโรคติดตอ โรค
อุบัติใหม และโรคอุบัตซิ้ํา 

กอง
สาธารณสุข 

20,000.00 19,860.00 19,860.00  
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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 9,576.00 9,576.00  

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
พิการ 

สํานักปลดัเทศบาล 2,342,400.00 1,291,200.00 1,291,200.00  

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 40,050.00 40,050.00  

37. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 

กองสาธารณสุข  200,000.00 200,000.00 200,000.00  

รวม 20,865,490.00 12,525,003.86 12,525,003.86  
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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 2,592.00 2,592.00  

3. โครงการฝกอบรมและ
ซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

สํานักปลดัเทศบาล 10,000.00 1,603.70 1,603.70  

4. คาใชจายในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

สํานักปลดัเทศบาล 400,000.00 11,175.00 11,175.00  

5. โครงการบริหารศูนย   
อปพร. เทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว 

สํานักปลดัเทศบาล 10,000.00 - -  

6. โครงการฝกอบรม
ทบทวนบทบาทและหนาท่ี
ของสมาชิกอปพร. เทศบาล
ตําบลเจดีย 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 26,330.00 26,330.00  

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 14,540.00 14,540.00  

รวม 315,000.00 123,240.70 123,240.70  
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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
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

สํานักปลดัเทศบาล 25,900.00 24,900.00 24,900.00  

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 70,000.00 70,000.00  

 

 

 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 20 
 



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 - -  

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  

13. สแกนเนอร สําหรับงาน
เก็บเอกสารท่ัวไป 

กองคลัง 3,100.00 2,990.00 2,990.00  

14. เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 1 KVA 

กองคลัง 5,800.00 4,500.00 4,500.00  

15. โครงการจดัซื้อครภุณัฑ
สํานักงานของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 

สํานักปลดัเทศบาล 36,000.00 36,000.00 36,000.00  

16. โครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือจดัทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประจําป 2560 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000.00 2,750.00 2,750.00  

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

สํานักปลดัเทศบาล 20,000.00 - -  

18. โครงการจดัซื้อชุดฉาก
หลังเวที (น่ังราน) และ
อุปกรณ ของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 

กองชาง 40,000.00 - -  

19. โครงการจดัทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

กองคลัง 530,200.00 511,311.00 511,311.00  

 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 21 
 



เทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

เบิกจาย หมายเหตุ 

20. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล 

กองคลัง 21,000.00 20,800.00 20,800.00  

21. ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก กองคลัง 158,000.00 132,000.00 132,000.00  
22. เครื่องคอมพิวเตอร กองคลัง 30,000.00 29,500.00 29,500.00  
23. เครื่องวัดระยะดวยแสง
เลเซอร 

กองคลัง 11,000.00 9,500.00 9,500.00  

รวม 1,867,600.00 868,701.00 868,701.00  
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2560 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

ครั้งท่ี  2/2560   
ขอมูล  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร แผนพัฒนา 
ป 2560 

อนุมัติ 
งบประมาณ 

คิดเปน 
รอยละ 

ลงนาม 
ในสัญญา 

คิดเปน 
รอยละ 

เบิกจาย คิดเปน 
รอยละ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

92 18 19.57 15 
 

83.33 12 66.67 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 

20 6 30.00 4 
 

66.67 4 66.67 

3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยาง

ยั่งยืน 

14 6 42.86 6 100.00 6 100.00 

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสบืสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

25 9 36.00 
 

7 77.78 7 77.78 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม 

167 37 22.16 29 78.38 29 78.38 

6.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมชน และ

การสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

15 10 66.67 7 70.00 7 70.00 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารจัดการ

บานเมืองท่ีดีดวยนวัตกรรมการบรหิารท่ีเหมาะสม 

50 24 48.00 16 66.67 16 66.67 

รวม 383 110 28.72 84 76.36 81 73.64 
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รายงานการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน 

เทศบาลตําบลเจดยีแมครัว 
     1.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตาํบลเจดียแมครัวในภาพรวม 

ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว          
ไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน  ตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จํานวน  218  คน  สรุปได  ดังนี้  

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1.  เพศ     

ชาย 134 61.47 

หญิง 84 38.53 

2.  อายุ 
  ต่ํากวา  20  ป 2 0.92 

20  -  30  ป 8 3.67 

31  -  40  ป 8 6.37 

41  -  50  ป 34 15.60 

51  -  60  ป 110 50.46 

มากกวา  60  ป 54 25.69 

3.  การศึกษา 
  ประถมศึกษา 132 60.55 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 56 25.69 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 10 4.59 

ปริญญาตรี 12 5.50 

สูงกวาปริญญาตรี 0 0 

อ่ืนๆ 8 3.67 

4.  อาชีพ 
  ราชการ 8 3.67 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 10 4.59 

คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 26 11.59 

รับจาง 54 24.77 

นักเรียนนักศึกษา 0 0 

เกษตรกร 102 46.79 

อ่ืนๆ 18 8.26 

 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 24 
 



 
สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวในภาพรวม 

โดยผูตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานในประเด็นตางๆ  สรุปไดดังนี้ 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

ไม 
พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 76 34.86 142 65.14 0 0 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 64 29.36 144 66.06 10 4.59 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 70 32.11 140 64.22 8 3.67 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 64 29.36 142 65.14 12 5.50 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 68 31.19 126 57.80 24 11.01 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 56 25.69 140 64.22 22 10.09 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 60 27.52 140 64.22 18 8.26 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 70 32.11 134 61.47 14 6.42 

 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวในภาพรวม  ปรากฏวาใน
จํานวนหัวขอประเด็น ท้ัง 8  ขอ  นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยู ท่ีรอยละ  30.28,  พอใจ อยู ท่ีรอยละ  
65.53,  และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  6.19  จากจํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน   218    ราย     

 
สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 39.45 55.05 5.50 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 38.53 55.96 5.50 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 33.03 62.39 4.59 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 30.28 50.46 19.27 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 41.28 47.71 11.01 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 44.95 51.38 3.67 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 24.77 71.56 3.67 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 25.23 74.77 0.00 

 
ผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวดานการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน  ปรากฏวาในจํานวนหัวขอประเด็น ท้ัง 8  ขอ  นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  
39.65,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  67.04,  และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  7.60  จากจํานวนผูตอบแบบประเมิน  
จํานวน   218    ราย     

 
 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 25 
 



 
ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 43.58 49.08 7.34 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 40.37 51.38 2.75 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 25.69 58.72 15.60 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 35.32 48.17 16.51 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 25.23 74.77 0.00 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 29.36 65.14 5.50 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 31.19 57.80 11.01 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 19.72 72.94 7.34 

 
ผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวดานการพัฒนา

เศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน  ปรากฏวาในจํานวนหัวขอประเด็น ท้ัง 8  ขอ  

นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  35.78,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  68.28,  และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  
9.44  จากจํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน   218    ราย     

 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศนอยางย่ังยืน 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 33.94 64.22 1.83 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 29.82 65.60 4.59 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 24.31 63.30 12.39 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 27.52 68.81 3.67 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 32.57 59.17 8.26 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 32.11 60.09 3.21 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 29.36 64.22 6.42 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 38.99 57.80 3.21 

 
ผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยางยั่งยืน  ปรากฏวาในจํานวนหัวขอประเด็น ท้ัง 8  ขอ  นั้น  

เฉลี่ยความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  35.52,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  71.89,  และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  6.23  
จากจํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน   218    ราย     

 
 

 

 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 26 
 



 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 55.50 38.99 5.50 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 29.82 65.60 4.59 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 40.83 57.80 1.38 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 28.90 54.59 16.51 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 35.32 55.05 9.63 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 25.69 58.26 16.06 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 44.50 48.62 6.88 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 43.12 52.75 4.13 

 
ผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวดานการอนุรักษ ฟนฟู

และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  ปรากฏวาในจํานวนหัวขอประเด็น ท้ัง 8  ขอ  

นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  43.38,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  61.64,  และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  
9.24  จากจํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน   218    ราย     

 
 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 43.12 49.54 7.34 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 28.44 57.34 14.22 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 38.99 54.59 6.42 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 42.66 49.54 7.80 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 45.41 53.67 0.92 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 37.61 56.42 5.96 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 32.57 54.13 13.30 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 30.28 62.39 7.34 

 
ผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวดานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม  ปรากฏวาในจํานวนหัวขอประเด็น ท้ัง 8  ขอ  นั้น  เฉลี่ยความ

พอใจมากอยูท่ีรอยละ  42.73,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  62.52,  และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  9.04  จากจํานวน
ผูตอบแบบประเมิน  จํานวน   218    ราย     

 
 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 27 
 



 
ยุทธศาสตรท่ี  6  การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ

เรียบรอย 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 34.86 65.14 0.00 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 29.36 66.06 4.59 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 32.11 64.22 3.67 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 27.52 65.14 7.34 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 31.19 57.80 11.01 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 25.69 61.47 12.84 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 29.36 63.76 6.88 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 32.11 50.92 16.97 

 
ผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวดานการจัดระเบียบ

ภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย  ปรากฏวาในจํานวนหัวขอประเด็น 

ท้ัง 8  ขอ  นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  34.60,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  70.64,  และไมพอใจอยูท่ี
รอยละ  9.04  จากจํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน   218    ราย     
 

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวยนวัตกรรมการบริหารท่ีเหมาะสม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 40.37 55.50 4.13 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 36.24 52.29 11.47 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 28.44 54.13 17.43 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 29.82 62.39 7.80 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 27.52 60.55 11.93 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 32.57 59.17 8.26 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 25.69 65.14 9.17 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 32.11 55.96 11.93 

 
ผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวดานการพัฒนาการ

บริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวยนวัตกรรมการบริหารท่ีเหมาะสม  ปรากฏวาในจํานวนหัวขอประเด็น ท้ัง 8  ขอ  

นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  36.11,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  66.45,  และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  
11.73  จากจํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน   218    ราย     
 
 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 28 
 



 
 
 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  (แกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๒๙  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ ว 5797  ลงวันท่ี  10  ตุลาคม  ๒๕๕9  เรื่อง  ซักซอมแนวทางและหลักเกณฑ
การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  หลักเกณฑและแนวทาง  รายละเอียดอ่ืนๆ  สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป          
(พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขอ  7.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  (แกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙)  เปนแบบท่ีกําหนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดให ซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี
ประกาศใชงบประมาณรายจาย       

เพ่ือใหการประเมินเปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังกลาว  โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้   

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  

สําหรับแผนพัฒนาสามปเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 18.58 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 13.92 
3. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 65 58.42 
  3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 9.00 
  3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 9.33 
  3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 9.17 
  3.4 วิสัยทัศน (5) 4.25 
  3.5 กลยุทธ (5) 4.25 

  3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 4.50 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 4.50 
  3.8 แผนงาน (5) 4.42 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 4.50 
  3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4.50 

รวม 100 90.92 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.ขอมูลสภาพท่ัวไปของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ  เชน  ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

18.58 
2.58 

 (2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2.00 

 (3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) 1.92 

 (4) ขอมูลเก่ียวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประชา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 1.92 

 (5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงนํ้า)   

 (2) 1.92 

 (6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจาํป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมอืง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ  

(2) 2.00 

 (7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.92 

 (8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ.  

(2) 2.00 

 (9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ ดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวม คิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 

(3) 2.33 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี  
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง 
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร ปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน 
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 
4.0 

15 
(2) 

14.16 
1.75 

 (2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะการบังคับใช 
ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(1) 1.00 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา การ
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพตดิ เทคโนโลย ี
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน   

(2) 1.67 

 (4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม ตางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(2) 1.75 

 (5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีม ีผลตอ
สิ่งแวดลอมการพัฒนา  

(2) 2.00 

 (6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ พัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงาน ไดแก S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ  
T-Threat (อุปสรรค)  

(2) 1.75 

 (7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง พ้ืนท่ี มี
การน าเสนอปญหา คนหาสาเหตขุองปญหาหรือ สมมติฐานของ
ปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการ แกไขปญหา การกําหนด
วัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

(2) 1.75 

 (8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการ เบิกจาย
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน สรุป
สถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ เบิกจายงบประมาณ 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนา ทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1) 1.00 

 (9) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคญั ผลกระทบ และ สรปุปญหา
อุปสรรคการดาํเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการ แกไข ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 

(1) 1.00 

3. ยุทธศาสตร  
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกร ปกครองสวน
ทองถ่ิน  

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลอง กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และเช่ือมโยง หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand 4.0 65 

65 
(10) 

58.42 
9.00 

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกร ปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยง หลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
Thailand 4.0 

(10) 9.33 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ นโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) 9.17 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

3. ยุทธศาสตร (ตอ) 
3.4 วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และสมัพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5) 4.25 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตาม อํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการ บรรลุวิสยัทัศน หรอื
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ ดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน 

(5) 4.25 

3.6 เปาประสงคของแต
ละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ มีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 4.50 

3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร 
(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 4.50 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจดุมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด จุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจาก เปาประสงค ตัวช้ีวัดคา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ี มีความชัดเจน น าไปสูการจัดทําโครงการ
พัฒนาทองถ่ินใน แผนพัฒนาทองถ่ินสีป โดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยง ดังกลาว 

(5) 4.42 

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผล ผลติ / 
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนากลุมจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ พัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด และ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 4.50 

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลติ/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด 
กลุมหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการ
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางถูกตอง
และครบถวน 

(5) 4.50 
 

รวมคะแนน 100 90.92 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสีปขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑. การสรุปสถานการณการพิจารณา  10 8.83 
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.42 
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.75 
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  10 8.58 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย  60 52.67 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 4.17 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4.58 
   ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตัง้ งบประมาณไดถูกตอง  (5) 4.35 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  (5) 4.17 
   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

(5) 4.33 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (5) 4.50 
   ๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด   (5) 4.58 
   ๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ  

(5) 4.42 

   ๕.๙ งบประมาณ มคีวามสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของ โครงการ)  (5) 4.25 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 4.33 
   ๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค และผลท่ีคาดวาจะไดรับ  (5) 4.50 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 4.50 

รวมคะแนน 100 87.25 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความ สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. การสรุปสถานการณ 
การพัฒนา  

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทํายุทธศาสตรขององคกร ปกครองสวน
ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ 
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง ประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน สังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

10 8.83 

2. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปรมิาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลติน่ันเองวา
เปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรอืไม จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ี
กําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร 
สามารถอธิบายไดตาม หลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว  
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (lmpact) โครงการท่ีดําเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.42 

3. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ การนํา 
เอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสด ุ
ครุภณัฑ การดําเนินการตางๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการท่ีบรรล ุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามท่ีไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับ สวนราชการ
หรือหนวยงาน  
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี ดําเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8.75 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร การพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความ สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน มิติตาง ๆ จนนําไปสู
การจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand /Trend หรือหลักบริการ
บูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ี
ติดตอกัน  
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลอง กับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงนํ้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10 8.58 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ  

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอ
แผนยุทธศาสตรการ พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลตุามวิสยัทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่อง
หน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

52.67 
4.17 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค 
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (Clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดําเนินงานตอง สอดคลองกับวัตถุประสงค 
มีความเปนไปไดชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.58 

5.3 เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจน นําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปถึงเปาหมายตอง 
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มผีลผลิต 
อยางไร กลุมเปาหมายพ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน 
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําท่ีไหน เริม่ตนในชวงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายม ี
หลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ 
กลุมเปาหมายรอง 

(5) 4.35 

5.4 โครงการมีความ
สอดคลอง กับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) สราง ความสามารถในการ
แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง ศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทา เทียมกันทางสังคม (5) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี มีมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคัง่ 
ยั่งยืน 

(5) 4.17 

5.5 เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง (2) ยึดคนเปน ศูนยกลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิอ์ยางจริงจังใน 5 
ป ที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา  
(1) การยกระดับ ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสู
รายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพือ่สราง 
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม (4) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมภิาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินที่
มีประสิทธิภาพ 

(5) 4.33 

5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ  
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะสอดคลองกับการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวย นวัตกรรม ทํานอย ไดมาก (1) 
เปล่ียนจากผลิตสินคา โภคภัณฑไปสู สินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการ
ขับเคล่ือนประเทศดวย ภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปล่ียนจากการเนนภาคการผลิตสินคา 
ไปสูการเนน ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการความคิด 
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอ
ยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4.50 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5. โครงการพัฒนา (ตอ) 
5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด  

 
โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลา ของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
เสมือนกับการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวน
หน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได
กําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

 
(5) 

 
4.58 

5.8 โครงการแกไขปญหา 
ความยากจนหรือการ
เสรมิสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะท่ี
จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (LSEP) 

(5) 4.42 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการใน
การจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 4.25 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ โครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถ่ิน มีความโปรงในการกําหนดราคา และตรวจสอบไดในเชิง
ประจักษมีความคลาดเคลื่อนไม มากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของ
การนําไปตั้งงบประมาณ รายจายในขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจาย พัฒนาท่ีปรากฏในรปูแบบอ่ืนๆ 

(5) 4.33 

5.11 มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอก ประสิทธิผล (effectiveness) 
ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ี
สิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 4.50 

5.12 ผลท่ีคาดวาไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับ วัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึน
จะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา วัตถุประสงค ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ 
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสดุและสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล 
สอดคลองกับความเปนจริง 

(5) 4.50 

รวมคะแนน 100 87.25 
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บทท่ี  4 
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   มีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้  

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

4.2  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความ
ย่ังยืน 
 1.  ควรสงเสริมใหเกิดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายเพ่ือการสีสวนรวมและพิจารณาจัดสรร
งบประมาณดําเนินการ 

4.3  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศน
อยางย่ังยืน 
 1.  ควรสงเสริมกิจกรรมเพ่ือการมีสวนรวมของชุมชน 
 2.  ควรจัดสรรงบประมาณใหชุมชนดําเนินการในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามความตองการของชุมชน 

4.4  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  4  การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

 1.  การจัดกิจกรรมสงเสริมการใหความรูเก่ียวกับการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินควรจัดใหมีความตอเนื่อง  เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีพัฒนาใหเกิดความ
ชํานาญหรือสามารถตอยอดความรูหรือถายทอดความรูได  เกิดความหลากหลายและการมีสวนรวมในชุมชน 

4.5  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม 
 1.  ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่องตอไป 
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4.6  ขอเสนอแนะ  การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
 1.  ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการดานการปองกันและแกไขยาเสพติดในชุมชน 
 2.  อาสาสมัครของชุมชนควรไดรับการคุมครองท้ังชีวิตและทรัพยสินจากหนวยงานภาครัฐ 

4.7  ขอเสนอแนะยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวยนวัตกรรมการบริหารท่ี
เหมาะสม 
 1.  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือตางๆ  รวมถึงอาคาร  สถานท่ี  ท่ีมีความจําเปนในการใหบริการ
ประชาชนควรจัดใหมีปริมาณเพียงพอและมีความพรอมสําหรับการใชงานหรือการใหบริการแกประชาชน 

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 38 
 


	2ปก
	รายงานผลการติดตามและประเมินผล
	แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

	3บทที่ 1-4
	ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ลงนามในสัญญา  เบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 (1  เมษายน  -  30  กันยายน  2560)
	เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
	ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
	ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
	ยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
	ยุทธศาสตร์ที่  6  การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
	ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
	ครั้งที่  2/2560
	ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  2560
	แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  (แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๒๙  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย    ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.3/ ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  ๒๕๕9  เรื่อง  ซักซ้อมแนวท...
	เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้
	แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
	สำหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
	บทที่  4
	ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
	จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว   มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดังนี้
	4.1  ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	1.  การดำเนินการด้านโครงการก่อสร้างพื้นฐานควรตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการหรือก่อนการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณว่าพื้นที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันทีหรือไม่อย่างไรเพื่อป้องกันมิให้งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนมาหรือที่ได้ตั้งไว้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์...
	2.  หน่วยงานควรมีการสำรวจสภาพของโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  เช่น  สภาพถนนเพื่อการสัญจรชำรุดเป็นหลุมบ่อประชาชน  ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน
	3.  ควรนำโครงการที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลมาดำเนินการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
	4.  ควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้น
	4.2  ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
	1.  ควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อการสีส่วนร่วมและพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการ
	4.3  ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
	1.  ควรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
	2.  ควรจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนดำเนินการในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความต้องการของชุมชน
	4.4  ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	1.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นควรจัดให้มีความต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีพัฒนาให้เกิดความชำนาญหรือสามารถต่อยอดความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ได้  เกิดคว...
	4.5  ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
	1.  ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องต่อไป
	1.  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆ  รวมถึงอาคาร  สถานที่  ที่มีความจำเป็นในการให้บริการประชาชนควรจัดให้มีปริมาณเพียงพอและมีความพร้อมสำหรับการใช้งานหรือการให้บริการแก่ประชาชน


