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จัดทําโดย 

คระกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 



คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ ๒8  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน และ ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอํานาจ
หน้าท่ีกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 

เพ่ือให้เป็นไประเบียบ ฯ ดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เจดีย์หลวง  จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ข้ึน  เพ่ือ
รายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  



สารบัญ 
 
เร่ือง                   หน้า  
 

ส่วนท่ี  ๑  ท่ีมาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน     ๑  
 

ส่วนท่ี  ๒  แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย                3 
   และแนวทางการพัฒนา  

 

ส่วนท่ี  ๓  การประเมิน/ติดตามตนเอง                                               6 
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      ส่วนท่ี 1 

                         ท่ีมาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงกําหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซ่ึงตาม
ระเบียบข้อ 28  นี้  เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เจดีย์หลวง  ประกอบด้วย 

๑. นายวิโรจน์     กุลเทพ   (ส.ท.)           ประธานกรรมการ 
๒. นายเจริญ ปาละปิน   (ส.ท.)                       กรรมการ 
๓. นายวรรณลภย์  วงค์อารินทร์  (ส.ท.)        กรรมการ 
๔. นายดี  อินต๊ิบ    (ผู้แทนประชาคม)      กรรมการ 
๕. นายศรีวัน       เชื้อคําซาว  (ผู้แทนประชาคม)      กรรมการ 
๖. หัวหน้ากองคลัง เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง                     กรรมการ 
๗. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง                  กรรมการ 
๘. นายสุขคํา       เข่ือนแก้ว   (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                กรรมการ 
๙. นายสง่า         ธิสงค์   (ผู้ทรงคุณวุฒิ)         กรรมการ 
๑๐. พัฒนาชุมชนอําเภอแม่สรวย                  (ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ) กรรมการ 
๑๑. เกษตรอําเภอแม่สรวย   (ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ)  กรรมการ 
๑๒. ปลัดเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง      กรรมการ/เลขานุการ 
๑๓. นิติกรเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง                            ผู้ช่วยเลขานุการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทําร่างข้อกําหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

(2) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการ หรือร่วมดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการ ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

(5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ข้อ 31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตามความเหมาะสม 
 
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถ่ินนั้น มีความสําคัญอย่างยิ่งท่ีจะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานแผนท่ีได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจท่ีได้ต้ังไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมี
อุปสรรคด้านใดบ้าง ท่ีทําให้การดําเนินงานไม่ประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตาม
ความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2560 เป็น
หลักเนื่องจากได้กําหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณท่ีชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลท่ีเข้าใจได้ง่าย 

 
 

����������� 
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ส่วนที่ 2 
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ  
 กลยุทธ์   

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านรายได้ เศรษฐกิจ และการบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มี
คุณภาพ  
 กลยุทธ์   

1.  การพัฒนาส่งเสริมด้านการลงทุน การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 
1. การพัฒนาส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และส่งเสริมระบบการเกษตรปลอดสารพิษ 

เกษตรอินทรีย์ 
2. การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ิน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และกีฬา
นันทนาการ 
 กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬาแลนันทนาการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการ
สาธารณสุข   
 กลยุทธ์   
 1.  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 2.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.  การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
 4.  การพัฒนาด้านสุขภาวะ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 
 กลยุทธ์   

1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์   
 1.  การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
 2.  การพัฒนาด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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วิสัยทัศน์  (Vision) 
    “ประชาสังคมเข้มแข็ง  แหล่งผลิตข้าวและลําไยคุณภาพดี องค์กรมีธรรมาภิบาล บ้านน่าอยู่ เมืองร่มเย็น”  
 
พันธกิจ (Mission)  

เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงกําหนดพันธกิจการพัฒนา  3   พันธกิจคือ  
1. พัฒนาชุมชนในท้องถ่ิน ให้น่าอยู่โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างมีมาตรฐานและท่ัวถึง  

 2. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การเพ่ิมสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  

 
เป้าประสงค์ (Goal) 

1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
2. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเท่ียว และศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
3. เพ่ือพัฒนาการศึกษา กีฬา/นันทนากร และการสาธารณสุข 
4. เพ่ือพัฒนาการคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
5. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
6. เพ่ือพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  
 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ท่ีจะดําเนินการในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้
ได้กําหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ หรือภารกิจหลัก มี  16 จุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ท่ีทันสมัยและรู้จัก

ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 
3. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ดํารงอยู่สืบทอดตลอดไป 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน เยาวชนได้ร่วมคิดร่วมทํากิจกรรมท่ีเป็น

สาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม มีทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา  การส่งเสริมอาชีพ และการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

5. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ถ้วนหน้า 

6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน ปลอดภัยจากยาเสพ
ติดและอบายมุข 

7. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ัวถึง และ
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และได้มาตรฐาน 

8. ประชาชนมีงานทํา มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน เป็น
ท่ีต้องการของตลาด 

9. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ 
10. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
11. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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12. การบริหารด้านการเงิน – คลัง การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
13. ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
14. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
15. การเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารผ่านกระบวนการเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
16. ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและมีส่วนร่วมในการ

บริหารและการพัฒนาท้องถ่ินด้วยจิตอาสา ความมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
 

����������� 
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     ส่วนท่ี 3 

   การประเมิน/ติดตามตนเอง 
 

 
แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจะ 
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          :  เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม่มี 

การดําเนินงาน 
ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   

1.    มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ �  

4.    มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

�  

ส่วนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล �  

8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน �  

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถ่ิน 

�  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถ่ิน 

�  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

�  

12.  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน �  

13.  มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน �  

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด �  

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา �  

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ �  

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ �  
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
2.  รายงานผลการดําเนินงาน รอบท่ี 1 
      �   ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)    �  ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม – มีนาคม) 
      �   ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน)  �  ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

 
ส่วนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา   
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการสาธารณะ  

21 8,940,000 22 7,540,000 21 7,230,000 20 6,650,000 

การพัฒนาด้านรายได้ เศรษฐกิจ 
และกระบวนการผลติด้าน
การเกษตรให้มีคณุภาพ 

6 405,000 6 405,000 6 405,000 6 405,000 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถ่ินและกีฬาและนันทนาการ 

32 3,577,280 29 3,077,280 29 3,077,280 29 3,088,280 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ
การสาธารณสุข 

36 8,058,100 36 8,058,100 36 8,058,100 36 8,058,100 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

17 1,152,500 17 947,500 17 942,500 16 322,500 

การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

27 1,831,000 26 1,711,000 26 1,711,000 26 1,711,000 

รวม 139 23,953,880 136 21,738.880 135 21,423,880 133 20,203,880 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระหว่างเดือนตลุาคม 2560-มีนาคม 2561  หน้า 8 

   

 

 
4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561  รอบท่ี 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2564 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ  7 8,347,700 2 2,148,000 
การพัฒนาด้านรายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลติด้านการเกษตร
ให้มีคุณภาพ 

4 105,000 4 105,000 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถ่ิน
และกีฬาและนันทนาการ 

14 1,676,172.08 14 1,676,171.48 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
สาธารณสุข 

10 4,939,752 10 4,939,752 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

- - - - 

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  5 167,250 5 167,250 
รวม 40 15,235,874.08 35 9,036,173.48 

 
สรุป 
โครงการท่ีได้ดําเนินการ      40      โครงการ 
โครงการท่ีมีในแผนพัฒนา  ปี 2561        139      โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     40  x  100 =      28.77 % 
      139 
 
ส่วนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
5.  โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561) 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายไป 

1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนด้วย
แอสฟัลท์ติก (Over Ley)  สายบ้านสัน
ก้างปลา เช่ือมตําบลศรีถ้อย    

� - - 2,828,300 1,980,000 

2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบ
ตอกเสาเข็ม 

- � - 6,143,100 5,200,000 

รวม 8,971,400 7,180,000 
หมายเหตุ  :  ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2560 – 31 มีนาคม 2561 
 
ส่วนท่ี  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงิน
งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2. ปัญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ทําให้การดําเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
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3. ได้รับงบประมาณล่าช้า 

 4. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินมีจํานวนมากเกินไป ไม่สามารถดําเนินการได้ทุกโครงการ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. นําโครงการท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอกรับการสนับสนุน
งบประมาณต่อไป 
 2. ควรดําเนินการซักซ้อมและทําความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 
 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเป็น 
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน 
 5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยู่แล้ว 
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2561 

(1 ตุลาคม 2560 – 31  มีนาคม  2561 ) 
 

รายรับท้ังส้ิน  จํานวนเงิน 28,172,318.29  บาท แยกเป็น 
- ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน      507,326.00  บาท 
- ภาษีบํารุงท้องท่ี       43,562.25  บาท 
- ภาษีป้าย      122,940.00  บาท 
- อากรฆ่าสัตว์       11,940.00  บาท 
- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์       17,910.00  บาท 
- ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์         3,582.00  บาท 
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา         1,969.10  บาท 
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร         2,477.25  บาท 
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย      142,325.00  บาท 
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการต้ังสุสานและฌาปนสถาน         2,570.00  บาท 
- ค่าธรรมเนียมปิด โปรด ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวฯ           130.00  บาท 
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร           700.00  บาท 
- ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 9                 -   บาท 
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์            660.00  บาท 
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลง 1,400.00 บาท  
- ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก         -  บาท 
- ค่าปรับการผิดสัญญา      110,292.40   บาท 
- ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย      5,000.00  บาท 
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายฯ 29,500.00 บาท 
- ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายหรือสะสมอาหารฯ       10,600.00  บาท 
- ค่าใบอนุญาตจําหน่วยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ            600.00  บาท 
- ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                 -   บาท 
- ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร         1,020.00  บาท 
- ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง         2,970.00  บาท 
- ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ       12,600.00  บาท 
- ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 121,674.00 บาท 
- ดอกเบ้ีย 117,294.08 บาท 
- ค่าขายแบบแปลน 8,000.00 บาท 
- ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 2,388.00 บาท 
- ค่ารับรองสําเนาและเอกสาร 920.00 บาท 
- รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  10,800.00 บาท 
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน     227,890.78  บาท 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ   6,699,269.43  บาท 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามพ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ      811,149.75  บาท 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ        35,992.44  บาท 
- ภาษีสุรา                      -   บาท 
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- ภาษีสรรพสามิต   1,518,400.72  บาท 
- ค่าภาคหลวงแร่          7,496.38  บาท 
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม        13,363.71  บาท 
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลฯ      478,225.00  บาท 
- ค่าขายทอดตลอดทรัพย์สิน          3,000.00 บาท 
- เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีฯ 15,055,880.00 บาท 
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ        48,500.00  บาท 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมฯ    1,980,000.00  บาท 
    

 

 รายจ่ายท้ังส้ิน  จํานวนเงิน  20,258,349.49  บาท แยกเป็น 
- งบกลาง 5,919,797.04 บาท 
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง 1,138,440.00 บาท 

- เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,680,998.00 บาท 
- ค่าตอบแทน 173,102 บาท 
- ค่าใช้สอย 3,228,865.25 บาท 
- ค่าวัสดุ 986,553.20 บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค 159,054.00 บาท 
- ค่าครุภัณฑ์ 223,540.00 บาท 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท 
- รายจ่ายอ่ืน  1,980,000.00 บาท 
- เงินอุดหนุน 768,000.00 บาท 

 


