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สารบัญ 

 

 เรื่อง          หน้า  

วิสัยทัศน์         ๑  

 พันธกิจ          ๑  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา        ๑  

 การวางแผน         ๒  

 การจัดท างบประมาณ         ๔  

 การใช้จ่ายงบประมาณ        ๑๘  

 ภาคผนวก ก. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

 ภาคผนวก ข. ภาพถ่ายตัวอย่างโครงการ  

 ภาคผนวก ค. สรุปการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  



ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มา 
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  
     "ชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีศูนย์การเรียนรู้ มุ่งสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  
     1.จัดให้มีและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง ภายในเขตรับผิดชอบ  
     2.สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลข้ีเหล็กได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี 1 แนวทางการพัฒนา 
        1.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
     2. การพัฒนาเศรษฐกิจ มี 1 แนวทางการพัฒนา 
        2.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพและประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที ่
     3. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน มี 1 แนว
ทางการพัฒนา 
        3.1 พัฒนาการปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     4. การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน มี 1 แนว
ทางการพัฒนา 
        4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
     5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มี 3 แนวทางการพัฒนา 
        5.1 ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
        5.2 ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        5.3 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
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     6. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มี 2  แนวทางการพัฒนา 
        6.1 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
        6.2 การปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด 
     7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มี 1 แนวทางการพัฒนา 
        7.1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 

ง. การวางแผน 
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ตาม

กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับ
ฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 

เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  
2556 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ 
2557 2558 2559 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  9 3,286,000 10 5,682,000 10 2,642,000 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

12 215,000 11 205,000 11 205,000 

3. การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

8 1,344,000 4 1,184,000 4 1,184,000 

4. การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

16 666,000 16 666,000 16 666,000 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

38 4,028,600 31 3,282,000 31 3,282,200 

6. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

15 690,700 13 530,700 13 530,700 

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 29 5,151,500 17 9,840,500 16 1,840,500 

รวม 127 15,381,800 102 21,390,400 101 10,350,400 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 
 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณท่ีจะใช้ด าเนินการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 
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จ. การจัดท างบประมาณ 

เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อ
วันที ่11 พฤศจิกายน 2556 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 74 โครงการ งบประมาณ 
9,607,540 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   7 210,000 

3. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

3 1,412,000 

4. การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

9 396,000 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 27 3,307,980 

6. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

8 257,000 

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 20 4,024,560 

รวม 74 9,607,540 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการท่ีได้บรรจุในเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ในเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

 - ไม่มีระบุในเทศบัญญัติ ฯ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

  

1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  (ทุกเพศทุกวัย)  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป   โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น  ค่าจัดฝึก
อาชีพค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
การด าเนินโครงการ ฯลฯ 

24,000 

2 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตง  ตามโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมออกร้านงานฤดูหนาวและกาชาด
จังหวัดเชียงใหม่ 

อุดหนุนเงินให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอ
แม่แตง ตามโครงการ 

4,000 

3 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตง  ตามโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไม้ดอกไม้ประดับ) 

อุดหนุนเงินให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอ
แม่แตง ตามโครงการ 

20,000 
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4 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  ตาม
โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 38 
ประจ าปี 2557 จังหวัดเชียงใหม่ 

อุดหนุนเงินให้แก่ที่ท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ ตามโครงการ 

3,000 

5 โครงการพัฒนาสตรี ส่งเสริมอาชีพแก่สตรี โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน เช่น ค่าจัดฝึกอาชีพค่าปูาย
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ  

24,000 

6 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  (การผลิตเมล็ด
พันธ์ุข้าว) 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ (การผลิตเมล็ด
พันธ์ุข้าว)และอบรมเทคนิคการเพิ่ม
ผลผลิตข้าว โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน เช่น ค่าจัดฝึกอาชีพค่าปูาย
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ  

120,000 



8 
 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

7 โครงการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรต าบล
ขี้เหล็ก ครั้งที่  3 ประจ าปี พ.ศ. 2557  

ประกวดผลผลิตทางการเกษตรต าบล
ขี้เหล็ก ครั้งที่ 3 โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียม
สถานที่ 

15,000 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างย่ังยืน 

  

8 โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต าบล
ขี้เหล็ก 

จัดจ้างบริษัทเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  ของครัวเรือน ชุมชน  
ภายในเขตรับผิดชอบ ทต.ขี้เหล็ก 

1,392,000 

9 โครงการอบรม การลดคัดแยกขยะในชุมชน/จัดท าถัง
คัดแยกขยะ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดคัดแยกขยะใน
ชุมชนหรือหมู่บ้าน  โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน เช่น ค่าจัดฝึกอาชีพค่าปูาย
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ 

10,000 

10 โครงการชุมชนคนรักษ์ปุา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  หรือกิจกรรมอ่ืน 
ในช่วงวันแม่แห่งชาติ  โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน เช่น ค่าจัดฝึกอาชีพค่าปูาย
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ 

10,000 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

  

11 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตงตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธี ราชพิธีงานวันส าคัญต่างๆ  

อุดหนุนเงินให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอ
แม่แตง ตามโครงการ 

3,000 
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12 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตงตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม(ประเพณีปี๋ใหม่เมือง) 

อุดหนุนเงินให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอ
แม่แตง ตามโครงการ 

3,000 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

13 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลขี้เหล็ก  อุดหนุนเงินให้แก่สภาวัฒนธรรมต าบล
ขี้เหล็ก ส าหรับด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวกับ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น หรืออ่ืนๆ 

50,000 

14 โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาถวายเทียนพรรษา 
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

จัดกิจกรรมโดยมีขบวนแห่เทียนจ าน า
พรรษาเพื่อน าถวายแก่ วัด/ส านักสงฆ์ 

70,000 

15 วันออกพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2557 จัดกิจกรรมท าบุญวันออกพรรษา   โดยการ
ตักบาตรเทโวโรหนะและท าบุญประจ าปี 

5,000 

16 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง      
(ยี่เป็ง) ประจ า ปี พ.ศ. 2556 

สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ชุมชน/หมู่บ้าน
ด าเนินกิจกรรมที่เป็นการสืบสานประเพณี
ยี่เป็ง เช่น จัดให้มีการประกวดประดิษฐ์
กระทง จัดให้มีการสร้างซุ้มประตูแบบ
พื้นบ้าน 

80,000 

17 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ สืบฮีต ตวยฮอย ป๋าเวณี 
ปี๋ใหม่เมือง ประจ าปี 2557 

จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ/กิจกรรม
ส่งเสริมด้านสุขภาพกายสุขภาพใจ  

150,000 

18 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหอพระศตวรรษ
มุนีศรีแม่แตง ประจ าปี 2557 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลหอพระฯ  ค่าตัด
หญ้า ค่าปลูก/ดูแลรักษาต้นไม้ ค่า
น้ าประปา ค่าไฟฟูา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

5,000 

19 โครงการประเพณีสรงน้ าพระพุทธศตวรรษมุนีศรี         
แม่แตง ประจ าปี พ.ศ. 2557 

จัดกิจกรรมการร่วมท าบุญและร่วมสรงน้ า
พระพุทธศตวรรษมุนีศรีแม่แตงส าหรับ
ประชาชนในเขตอ าเภอแม่แตง ในวัน
มาฆบูชา  

30,000 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
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20 อุดหนุนโรงเรียนร่ าเปิงวิทยา และโรงเรียนวัดห้วยไร่  
ตามโครงการทันตสุขภาพของนักเรียน  

อุดหนุนเงินให้แก่โรงเรียนร่ าเปิงวิทยา 
และโรงเรียนวัดห้วยไร่  ตามโครงการ 

20,000 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

21 อุดหนุนโรงเรียนร่ าเปิงวิทยา และโรงเรียนวัดห้วยไร่  
ตามตามโครงการเฝูาระวัง ตรวจแก้ไขโภชนาการและ
พัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน  

อุดหนุนเงินให้แก่โรงเรียนร่ าเปิงวิทยา 
และโรงเรียนวัดห้วยไร่  ตามโครงการ 

72,000 

22 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลขี้เหล็ก  อุดหนุนเงินให้แก่สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลขี้เหล็ก ส าหรับด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

30,000 

23 อุดหนุน อาสาสมัครสาสารณสุข(อสม.) ต าบลขี้เหล็ก 
(9 หมู่) 

อุดหนุนเงินให้แก่อาสาสมัครสาสารณสุข  
(อสม.) ต าบลขี้เหล็ก ส าหรับด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ 

90,000 

24 อุดหนุนเทศบาลต าบลสันมหาพน  ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นอ าเภอแม่แตงสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 
ประจ าปี 2557 

อุดหนุนเงินให้แก่เทศบาลต าบลสันมหาพน  
ตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอ าเภอแม่
แตงสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2557 

17,000 

25 สนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ  

สนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  โดย
จ่าเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่า
เบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก ค่าอุปกรณ์การ
กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬาหรือชุดนัก
กรีฑาพร้อมรองเท้า ถุงเท้า เป็นต้น 

110,000 

26 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  "ขี้เหล็กเกมส์" จัดกิจแข่งขันกีฬาสากล/กีฬาพื้นบ้าน  เพื่อ
ส่งเสริมการออกก าลังกายของกลุ่ม
เยาวชน/ประชาชน 

180,000 

27 โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดติดและไม่ติดต่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและ
ควบคุมโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรค
ไข้หวัดนก ไข้หวัดสายพันธ์ุใหม่ เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าน้ ายาเคมีปูองกันโรค ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับการพ่นน้ ายาเคมี
ปูองกันโรค ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการปูองกันโรค 

5,000 
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และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

28 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน  จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเช่น ค่าทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์และค่าด าเนินการอ่ืนๆ ฯลฯ   

10,000 

29 อุดหนุนมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงใหม่  อุดหนุนเงินให้แก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

10,000 

30 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียนโรงเรียนร่ าเปิง
วิทยาและโรงเรียนวัดห้วยไร่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  ให้เด็ก
นักเรียน โรงเรียนร่ าเปิงวิทยาและโรงเรียน
วัดห้วยไร่ จ านวน 309 คนๆละ 7 บาท
ต่อวัน จ านวน 260 วัน 

562,380 

31 อาหารเสริม (นม) แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 7,9 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  ให้เด็ก
นักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล จ านวน 110 คนๆละ 7 บาทต่อ
วัน จ านวน 280 วัน 

215,600 

32 อุดหนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนร่ าเปิง
วิทยาและโรงเรียนวัดห้วยไร่ 

อุดหนุนเงินให้แก่โรงเรียนร่ าเปิงวิทยาและ
โรงเรียนวัดห้วยไร่ ตามโครงการอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรียน (ร.ร.ร่ าเปิง 
740,000 บาท และ ร.ร.วัดห้วยไร่ 
496,000 บาท) 

1,236,000 

33 วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2557 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น กิจกรรม
เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก กิจกรรมให้
ความรู้ด้านต่างๆแก่เด็ก 

120,000 

34 พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่างๆของกลุ่มเด็กและเยาวชน  

150,000 

35 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ท างานช่วงปิดภาค
เรียน 

รับนักเรียน นักศึกษา เพื่อมาปฏิบัติงาน
การช่วยเหลือด้านต่างๆภายในส านักงาน  
ในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน 

10,000 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

36 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร  ต าบล
ขี้เหล็ก (และจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร)  

จัดอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพ  
ของคณะฯและจัดท าแผนพัฒนา
การเกษตร 

40,000 

37 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าจัดฝึก
อาชีพค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ใน
การด าเนินโครงการ ฯลฯ 

5,000 

38 จัดซ้ือเครื่องกรองน้ าส าหรับเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ขะจาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องกรองน้ าดื่ม
ระบบ RO 5 ขั้นตอน ก าลังการผลิตไม่
น้อยกว่า 2,000 ลิตร/วัน แบบกรองใน
ตัว (รวมระบบเมนไฟและเมนประปา) 
จ านวน 1 เครื่อง 

40,000 

39 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต าบล
ขี้เหล็ก 

จัดกิจกรรมเพื่ออบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าจัดฝึก
อาชีพค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ใน
การด าเนินโครงการ ฯลฯ 

10,000 

40 โครงการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม(ศาลา
สร้างสุข) 

จ่ายเป็นค่าบริหารจัดการศูนย์บริการทาง
สังคมแบบมีส่วนร่วม(ศาลาสร้างสุข)เช่น  
ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

100,000 

41 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอแม่แตง ตาม  โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมก่ิงกาชาดอ าเภอแม่แตง  

อุดหนุนเงินให้แก่ก่ิงกาชาดอ าเภอแม่แตง
ตามโครงการ 

10,000 

42 โครงการช่วยเหลือประชาชนในต าบลขี้เหล็ก กรณี
แก้ไขปัญหาเร่งด่วน 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนต าบลขี้เหล็กกรณีแก้ไขปัญหา
เร่งด่วน เช่น การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี

6,000 



15 
 

รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ด้านการเงินหรือ
สิ่งของส าหรับการอุปโภคบริโภค 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

43 โครงการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ  ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการ   โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น  ค่าจัดฝึก
อาชีพค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
การด าเนินโครงการ ฯลฯ 

20,000 

44 โครงการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าจัดฝึก
อาชีพค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ใน
การด าเนินโครงการ ฯลฯ 

10,000 

45 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุใน
ชุมชนต าบลขี้เหล็ก 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประจ า
ศูนย์ฟื้นฟูฯ และจัดซ้ือสิ่งพิมพท์ี่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้มาใช้บริการ 

76,000 

46 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 
จ านวน 18 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน 
จ านวน 12 เดือน 

108,000 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

  

47 โครงการการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2557 

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย การ
ตั้งจุดบริการประชาชน และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางถนน 

1,500 

48 โครงการการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2557 

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย การ
ตั้งจุดบริการประชาชน และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางถนน 

1,500 

49 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปุาภัยแล้ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปูองกันไฟปุา  
โดยจ่ายเป็นค่าปูายประชาสัมพันธ์ และ

6,000 
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ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

50 โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงาน  และ    
ทัศนศึกษาดูงานของ อปพร. 

ฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงาน ของ    
อปพร. และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่  

115,000 

51 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด    
อ.แม่แตง (ปกครองอ าเภอแม่แตง) ตามโครงการจัด
ระเบียบสังคม สถานประกอบการ ปลอดยาเสพติด 
ประจ าปี 2557 

อุดหนุนเงินให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด อ.แม่แตง (ปกครอง
อ าเภอแม่แตง) ตามโครงการ 

10,000 

52 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด   
อ.แม่แตง (ปกครองอ าเภอแม่แตง) ตามโครงการ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน ประจ าปี 2557 

อุดหนุนเงินให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด อ.แม่แตง (ปกครอง
อ าเภอแม่แตง) ตามโครงการ 

10,000 

53 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้านตามโครงการปูองกันปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 

อุดหนุนเงินให้แก่อุดหนุนคณะกรรม
หมู่บ้านตามโครงการ 

63,000 

54 โครงการการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านปัญหา
ของยาเสพติด แก่เยาวชน/ประชาชน และ
ทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ์และ
ความรู้ด้านยาเสพติด 

50,000 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

55 อุดหนุน อปท. ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อ าเภอแม่แตง  

อุดหนุนเงินให้แก่ อปท. ตามโครงการ 30,000 

56 อุดหนุนส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ ตามโครงการศูนย์ประสานงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ประจ าปี
งบประมาณ  2557 

อุดหนุนเงินให้แก่ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
โครงการ 

3,000 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

57 โครงการเทศบาลต าบลขี้เหล็กเคลื่อนที่  ประจ าปี พ.ศ.
2557 

ออกพื้นที่บริการประชาชนเช่น   การ
จัดเก็บภาษี  การให้ค าปรึกษาด้าน
กฎหมาย  การบริการฉีดยาให้สัตว์เลี้ยง  
การให้ความรู้ด้านการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาต าบล  ฯลฯ 

10,000 

58 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาต าบล (พ.ศ.2558 - 2560) 

จัดประชุมประชาคมประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้าน  เพื่อให้ได้มาซ่ึงความต้องการใน
การพัฒนา  เพื่อมาพิจารณาบรรจุใน
แผนพัฒนาต าบล 

10,000 

59 โครงการประชุมสภาเทศบาลต าบลขี้เหล็กสัญจร   
ประจ าปี  พ.ศ.2557 

จัดประชุมสภานอกสถานที่  เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน  และเป็นการ
และส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยฯ 

5,000 

60 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานต าบลขี้เหล็ก  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาล  

24,500 

61 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของเทศบาลต าบลขี้เหล็ก  

จัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆให้บุคลากรใน
สังกัด และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่  

300,000 

62 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลขี้เหล็ก  จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน  152,460 

63 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต าบล
ขี้เหล็ก (บริหารจัดการศูนย์ฯ) 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ ICT ชุมชน ต าบลขี้เหล็ก เช่น 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าจัดฝึกอบรม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับจัดโครงการ ฯลฯ 

57,000 

64 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ(ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะจาน ,บ้านห้วยไร่) 

จ่ายเป็นค่าการบริหารจัดการของ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล  

958,700 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

65 จัดหา/จัดซ้ือครุภัณฑ์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล  โดยมีคุณสมบัติ
ตามที่ระบุหรือไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

24,900 

66 จัดหา/จัดซ้ือครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล 

จัดซ้ือเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  
โดยมีคุณสมบัติตามที่ระบุหรือไม่น้อยกว่า
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

120,000 

67 จัดหา/จัดซ้ือครุภัณฑ์ รถยนต์ประจ าหน่วยงาน 
(รถบรรทุก ดีเซล) 

จัดซ้ือรถส่วนกลาง  รถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ โดยเป็นกระบะส าเร็จรูป ห้อง
โดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
ทั้งน้ีตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

787,000 

68 โครงการก่อสร้างปูายส านักงาน   
และรั้วส านักงานฯ 

ก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมปูายส านักงาน  
เทศบาล ยาว 74 เมตร สูง 2 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลก าหนด  

300,000 

69 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะจาน  ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านแม่ขะจาน โดยจ่ายเป็นค่าก้ันผนัง
กระจกกรอบบานอลูมิเนียมกว้าง 7.80 
เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 234 ตรม. ติดตั้งมุ้งลวดประตู-
หน้าต่าง จ านวน 27 บาน หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 27.50 ตรม. ติดตั้งเหล็กดัด
ประตู-หน้าต่าง จ านวน 21 ช่อง หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 68 ตรม. รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลก าหนด 

125,000 

70 ปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                ปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก บ้านแม่ขะจาน จ านวน 1 ระบบ 

50,000 
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บ้านแม่ขะจาน ตามแบบเทศบาลก าหนด 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

71 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ภายในส านักงานฯ) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ขนาด 
กว้าง 6.50 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 
4.00 เมตร พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 130 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด  

700,000 

72 ก่อสร้างปูายแนะน า/บอกทาง  (ก่อนถึง ทต.ขี้เหล็ก) 
ส าหรับผู้สัญจรทั่วไป/ผู้มาติดต่อราชการ  

จัดท าปูายแนะน าเทศบาลต าบลขี้เหล็ก  
จ านวน 11 ปูาย พร้อมติดตั้งตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด 

100,000 

73 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมถมดิน  
(ภายในส านักงานฯ) 

วางท่อระบายน้ าพร้อมถมดิน  ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร ความ
ยาวรวม 70 เมตร พร้อมถมดินปรับระดับ
ปริมาณดิน 350 ลูกบาศก์เมตร 

212,000 

74 ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ระบบโทรศัพท์ของหน่วยงาน 
(จัดซ้ือตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ) 

จัดซ้ือตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติขนาด  
5 สายนอก 20 สายใน พร้อมติดตั้ง 
ส าหรับใช้ในส านักงานเทศบาลต าบล
ขี้เหล็ก 

55,000 
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ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

คิดเป็นร้อยละ 
ตามแผนพัฒนา 

สามปี  
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 9 0 0.00 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

12 7 58.33 

3. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

8 3 37.50 

4. การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

16 9 56.25 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 38 27 71.05 
6. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

15 8 53.33 

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 29 20 68.97 
รวม 127 74 58.27 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
       เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗  จ านวนท้ังหมด  83 โครงการ/กิจกรรม และมีการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น  10,741,407.18 บาท 
(งบประมาณที่ตั้งไว้ 12,440,540 บาท) ดังนี้ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7               
(ไปหอเสื้อบ้าน) 

77,000 71,500.00 โอนเพิ่มและ
จ่ายขาดเงิน
สะสม 

2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7 (ซอย 20) 282,000   177,900.00  โอนเพิ่มและ
จ่ายขาดเงิน
สะสม 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7 (ซอย 17) 98,000     92,500.00  โอนเพิ่มและ
จ่ายขาดเงิน
สะสม 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนาย
เชาว์) 

81,000     75,500.00  โอนเพิ่มและ
จ่ายขาดเงิน
สะสม 

5 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 8 (ซอย 1) 426,000   394,000.00  โอนเพิ่มและ
จ่ายขาดเงิน
สะสม 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านพี่น้อง
ชนเผ่า) 

551,000   265,000.00  โอนเพิ่มและ
จ่ายขาดเงิน
สะสม 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10 (หมู่บ้านพี่
น้องชนเผ่า) 

279,000   177,000.00  โอนเพิ่มและ
จ่ายขาดเงิน
สะสม 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10 (เชื่อม 2 
หมู่บ้าน) 

669,000   429,000.00  โอนเพิ่มและ
จ่ายขาดเงิน
สะสม 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11 (ฟาร์มหมู) 415,000   264,000.00  โอนเพิ่มและ
จ่ายขาดเงิน
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สะสม 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

   

10 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  (ทุกเพศทุกวัย)  24,000     15,630.00  

11 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตง  ตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมออกร้านงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม่  

4,000 4,000.00         

 

 

12 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตง  ตามโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว (ไม้ดอกไม้ประดับ) 

20,000 20,000.00  

13 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  ตามโครงการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 38 ประจ าปี 2557 จังหวัด
เชียงใหม่ 

3,000       3,000.00  

 

 

14 โครงการพัฒนาสตรี 24,000     20,000.00  

15 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  (การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว)  120,000     95,000.00  

16 โครงการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรต าบลขี้เหล็ก  ครั้งที่  3 
ประจ าปี พ.ศ. 2557  

15,000     15,000.00  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน  

   

17 โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต าบลขี้เหล็ก 1,392,000 1,339,800.00  

18 โครงการอบรม การลดคัดแยกขยะในชุมชน/จัดท าถังคัดแยกขยะ 10,000     10,000.00   

19 โครงการชุมชนคนรักษ์ปุา 10,000       6,600.00   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   

20 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตงตามโครงการจัดงานรัฐพิธี  
ราชพิธีงานวันส าคัญต่างๆ  

3,000 3,000.00  

21 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตงตามโครงการส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม(ประเพณีปี๋ใหม่เมือง) 

3,000       3,000.00  

22 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลขี้เหล็ก  50,000     50,000.00  

23 โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 
พ.ศ. 2557 

70,000     70,000.00  

24 วันออกพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2557 5,000    5,000.00  

25 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจ า 
ปี พ.ศ. 2556 

80,000     52,000.00  

26 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ สืบฮีต ตวยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง  
ประจ าปี 2557 

150,000  150,000.00  

27 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหอพระศตวรรษมุนีศรีแม่แตง 
ประจ าปี 2557 

5,000       5,000.00  

28 โครงการประเพณีสรงน้ าพระพุทธศตวรรษมุนีศรีแม่แตง ประจ าปี 
พ.ศ. 2557 

30,000     30,000.00  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    

29 อุดหนุนโรงเรียนร่ าเปิงวิทยา และโรงเรียนวัดห้วยไร่  ตาม
โครงการทันตสุขภาพของนักเรียน 

20,000 20,000.00  

30 อุดหนุนโรงเรียนร่ าเปิงวิทยา และโรงเรียนวัดห้วยไร่  ตามตาม
โครงการเฝูาระวัง ตรวจแก้ไขโภชนาการและพัฒนาการของเด็ก

72,000 72,000.00  
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ก่อนวัยเรียน 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

31 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลขี้เหล็ก  30,000 0.00  

32 อุดหนุน อาสาสมัครสาสารณสุข(อสม.) ต าบลขี้เหล็ก ( 9 หมู่) 90,000     90,000.00  

33 อุดหนุนเทศบาลต าบลสันมหาพน  ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นอ าเภอแม่แตงสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2557 

17,000 0.00  

34 สนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ   110,000 0.00  

35 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  "ขี้เหล็กเกมส์" 180,000   179,997.00  

36 โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดติดและไม่ติดต่อ 5,000 0.00  

37 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน  10,000     10,000.00  

38 อุดหนุนมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงใหม่  10,000 0.00  

39 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียนโรงเรียนร่ าเปิงวิทยาและ
โรงเรียนวัดห้วยไร่ 

562,380  507,369.64   

40 อาหารเสริม (นม) แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 7,9 215,600   165,639.11  

41 อุดหนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนร่ าเปิงวิทยาและ
โรงเรียนวัดห้วยไร่ 

1,236,000 1,236,000.00  

42 วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2557 120,000  119,994.00  

43 พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 150,000  149,900.00  

44 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ท างานช่วงปิดภาคเรียน  10,000    29,850.00 โอนเพิ่ม 
20,000 

45 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร  ต าบลขี้เหล็ก (และจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตร) 

40,000   40,000.00  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

46 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  5,000 0.00  

47 จัดซ้ือเครื่องกรองน้ าส าหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านแม่ขะจาน 

40,000  40,000.00  

48 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ต าบลขี้เหล็ก 

10,000 0.00  

49 โครงการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม(ศาลาสร้างสุข)  100,000   59,220.83  

50 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอแม่แตง ตาม  โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมก่ิงกาชาดอ าเภอแม่แตง  

10,000   10,000.00  

51 โครงการช่วยเหลือประชาชนในต าบลขี้เหล็ก กรณีแก้ไขปัญหา
เร่งด่วน 

6,000 0.00  

52 โครงการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ  20,000   20,000.00  

53 โครงการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  10,000     9,995.00  

54 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชนต าบล
ขี้เหล็ก 

76,000   72,080.00   

55 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 108,000 108,000.00  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย  

   

56 โครงการการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  
2557 

1,500     1,500.00  

57 โครงการการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2557 

1,500     1,200.00  
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58 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปุาภัยแล้ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

6,000     6,000.00  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

59 โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงาน  และทัศนศึกษาดูงาน
ของ อปพร. 

115,000 100,000.00   

60 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด   อ.แม่แตง 
(ปกครองอ าเภอแม่แตง) ตามโครงการจัดระเบียบสังคม สถาน
ประกอบการ ปลอดยาเสพติด ประจ าปี 2557 

10,000   10,000.00 

 

 

61 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด   อ.แม่แตง 
(ปกครองอ าเภอแม่แตง) ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2557 

10,000   10,000.00 

 

 

62 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้านตามโครงการปูองกันปัญหายาเสพติด
ในชุมชน 

63,000   63,000.00  

63 โครงการการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  50,000   50,000.00  

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    

64 อุดหนุน ทต.อินทขิล ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอแม่แตง  

30,000   30,000.00  

65 อุดหนุนส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  
ตามโครงการศูนย์ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  2557 

3,000 0.00  

66 โครงการเทศบาลต าบลขี้เหล็กเคลื่อนที่  ประจ าปี พ.ศ.2557 10,000   10,000.00  

67 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล (พ.ศ.2558 - 2560) 

10,000   10,000.00  

68 โครงการประชุมสภาเทศบาลต าบลขี้เหล็กสัญจร   ประจ าปี  พ.ศ.
2557 

5,000 0.00  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

69 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานต าบลขี้เหล็ก  24,500   23,980.00   

70 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาลต าบลขี้เหล็ก 

300,000 300,000.00  

71 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลขี้เหล็ก  152,460 152,460  

72 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต าบลขี้เหล็ก (บริหาร
จัดการศูนย์ฯ) 

57,000   56,291.60  

73 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแม่ขะจาน ,บ้านห้วยไร่) 

958,700 952,200.00  

74 จัดหา/จัดซ้ือครุภัณฑ์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 24,900   24,800.00  

75 จัดหา/จัดซ้ือครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  120,000   49,000.00  

76 จัดหา/จัดซ้ือครุภัณฑ์ รถยนต์ประจ าหน่วยงาน (รถบรรทุก ดีเซล) 787,000 629,000.00  

77 โครงการก่อสร้างปูายส านักงาน  และรั้วส านักงานฯ 300,000 300,000.00  

78 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะจาน  125,000 125,000.00  

79 ปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะจาน  50,000   46,500.00  

80 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ภายในส านักงานฯ) 700,000 699,000.00  

81 ก่อสร้างปูายแนะน า/บอกทาง  (ก่อนถึง ทต.ขี้เหล็ก) ส าหรับผู้
สัญจรทั่วไป/ผู้มาติดต่อราชการ 

100,000   98,000.00  

82 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมถมดิน  (ภายในส านักงานฯ) 212,000 210,000.00  

83. ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ระบบโทรศัพท์ของหน่วยงาน (จัดซ้ือ
ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ) 

55,000 0.00  

 รวม 12,440,540 10,741,407.18  
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ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คิดเป็นร้อยละ 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ ตาม

แผนพัฒนา 
สามปี  

ด าเนินการจริง 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 9 9 100.00 0 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

12 7 58.33 7 

3. การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

8 3 37.50 3 

4. การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

16 9 56.25 9 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 38 27 71.05 27 

6. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

15 8 53.33 8 

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 29 20 68.97 20 

รวม 127 83 65.35 74 

 

 



ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

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

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  (หอเสื้อบ้าน) 

 

 

 

 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 (ซอย 20) 

 

 

 

 

 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 (ซอย 17) 

 



 

 

 

 

 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายเชาว์) 

 

 

 

 

 

 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 8 (ซอย 1) 

 

 

 

 

 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 (หมู่บ้านพี่น้องชนเผ่า) 

 

 



 

 

 

 

 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 (หมู่บ้านพี่น้องชนเผ่า) 

 

 

 

 

 

 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 (เช่ือม 2 หมู่บ้าน) 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 (ฟาร์มหมู) 



การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

โครงการพัฒนาสตรี 
(การฝึกอบรมสานตะกร้าพลาสติก

และงานเดคูพาจ) 

โครงการส่งเสริมอาชีพ 
(การฝึกท าเปลญวน) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ (การผลิต

เมล็ดพันธ์ุข้าว) 

โครงการจัดประกวดผลผลิต
ทางการเกษตร 



การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

  

โครงการอบรม การลดคัด
แยกขยะในชุมชน/จัดท าถัง

คัดแยกขยะ 

โครงการชุมชนคนรักษ์ปุา 



การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  

โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาถวายเทียนพรรษา 

วันออกพรรษา 
(ตักบาตรเทโวโรหนะ) 



  

โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) 

โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
สืบฮีตตวยฮอยป๋าเวณี 

ปี๋ใหม่เมือง 



  

โครงการประเพณีสรงน้ า 
พระพุทธศตวรรษมุนีศรีแม่แตง 



การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
"ขี้เหล็กเกมส์" 

วันเด็กแห่งชาติ 



  

พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษา ท างานช่วงปิด

ภาคเรียน 



  

โครงการพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการบริหาร

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรต าบลขี้เหล็ก 

(และจัดท าแผนพัฒนา
การเกษตร) 

โครงการศูนย์บริการทางสังคม
แบบมีส่วนร่วม(ศาลาสร้างสุข) 



  

โครงการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้
พิการ 

โครงการพัฒนาและสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ 

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการและผู้สูงอายุในชุมชน

ต าบลขี้เหล็ก 



การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  

โครงการการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  
และเทศกาลสงกรานต์ 

 



  

โครงการแก้ไขปัญหาหมอก
ควันไฟปุาภัยแล้ง 



โครงการฝึกอบรมทบทวน
การปฏิบัติงานและทัศน
ศึกษาดูงานของ อปพร. 

อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้าน
ตามโครงการปูองกันปัญหา

ยาเสพติดในชุมชน 



  

โครงการการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 



การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 

  

โครงการเทศบาลต าบล 
ขี้เหล็กเคลื่อนที่ 

โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบลเพื่อจัดท า

แผนพัฒนาต าบล 



  

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานต าบลขี้เหล็ก 

(อบรมผู้จะจัดเก็บข้อมูล) 

โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลต าบลขี้เหล็ก 



  

จัดซ้ือครุภัณฑ์  
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ 
เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล 



 

  

จัดซ้ือครุภัณฑ์ 
รถยนต์ประจ าหน่วยงาน 

(รถบรรทุก ดีเซล) 

โครงการก่อสร้างปูาย
ส านักงานและรั้วส านักงานฯ  

 

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแม่ขะจาน 



 

 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
(ภายในส านักงานฯ) 

 

ก่อสร้างปูายแนะน า/บอกทาง  
(ก่อนถึง ทต.ขี้เหล็ก) ส าหรับผู้

สัญจรทั่วไป/ผู้มาติดต่อ
ราชการ 



สรุปการประเมิน 
ความพึงพอใจในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลขี้เหล็ก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เทศบาลต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

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

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

เพศ 
 

จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

ชาย 45 45.0 
หญิง 55 55.0 
รวม 100 100 

 

อายุ(ปี) 
 

จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

ต่่ากว่า 20 ป ี 1 1.00 
20-30 ป ี 8 8.00 
31-40 ป ี 42 42.00 
41-50 ป ี 30 30.00 
51-59 ป ี 11 11.00 
60 ปีข้ึนไป 7 7.00 

รวม 100 100 
 

การศึกษา 
 

จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

ไม่ได้รับการศึกษา 4 4.00 
ช้ันประถมศึกษา 69 69.00 
ช้ันมัธยมศึกษา 14 14.00 

อนุปริญญา/เทียบเท่า 5 5.00 
ปริญญาตร ี 5 5.00 
ปริญญาโท 2 2.00 

สูงกว่าปริญญาโท   - - 
อื่นๆ 1 1.00 
รวม 100 100 

 

 



อาชีพ 
 

จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

เกษตรกร 28 28.00 
รับจ้าง 45 45.00 

รับราชการ    6 6.00 
นักเรียน/นักศึกษา    4 4.00 

ค้าขาย 12 12.00 
อื่นๆ 5 5.00 
รวม 100 100 

 

ส่วนท่ี  2 หัวข้อการประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

หัวข้อประเมิน/เกณฑ์
ประเมิน 

มาก
ที่สุด
(คน) 

ร้อยละ มาก
(คน) 

ร้อยละ ปาน
กลาง
(คน) 

ร้อยละ น้อย
(คน) 

ร้อยละ น้อย
ที่สุด
(คน) 

ร้อยละ 

หัวข้อที่ 1ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

21 21.00 75 75.00 - - - - - - 

หัวข้อที่ 2ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน 

30 30 65 65.00 5 5.00 - - - - 

หัวข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน 

39 39.00 50 50.00 11 11.00 - - - - 

หัวข้อที่ 4ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

39 39.00 55 55.00 6 6.00 - - - - 

หัวข้อที่ 5ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเช่น 
การศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

40 40.00 52 52.00 8 8.00 - - - - 



หัวข้อประเมิน/เกณฑ์
ประเมิน 

มาก
ที่สุด
(คน) 

ร้อยละ มาก
(คน) 

ร้อยละ ปาน
กลาง
(คน) 

ร้อยละ น้อย
(คน) 

ร้อยละ น้อย
ที่สุด
(คน) 

ร้อยละ 

หัวข้อที่ 6ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
เช่น การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม 

29 29.00 61 61.00 10 10.00 - - - - 

หัวข้อที่ 7ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี เช่น
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการองค์กร 

37 37.00 56 56.00 7 7.00 - - - - 

 

ส่วนท่ี 3 หัวข้อการประเมินความพึงพอใจพ้ืนฐาน 

หัวข้อประเมิน/เกณฑ์
ประเมิน 

มาก
ที่สุด
(คน) 

ร้อยละ มาก
(คน) 

ร้อยละ ปาน
กลาง
(คน) 

ร้อยละ น้อย
(คน) 

ร้อยละ น้อย
ที่สุด
(คน) 

ร้อยละ 

1.การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม 

21 27.00 72 72.00 1 1.00 - - - - 

2.การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

38 38.00 50 50.00 12 12.00 - - - - 

3.การเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

47 47.00 46 46.00 7 7.00 - - - - 

4.มีการรายงานผลการ
ด่าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

40 40.00 54 54.00 6 6.00 - - - - 

5.ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินโครงการ / กิจกรรม 

 

43 43.00 48 48.00 9 9.00 - - - - 



หัวข้อประเมิน/เกณฑ์
ประเมิน 

มาก
ที่สุด
(คน) 

ร้อยละ มาก
(คน) 

ร้อยละ ปาน
กลาง
(คน) 

ร้อยละ น้อย
(คน) 

ร้อยละ น้อย
ที่สุด
(คน) 

ร้อยละ 

6.การด่าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก่าหนด 

41 41.00 51 51.00 7 7.00 1 1.00 - - 

7.ผลการด่าเนินโครงการ / 
กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

39 39.00 48 48.00 13 13.00 - - - - 

8.การแก้ไขปัญหา และการ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

32 32.00 59 59.00 8 8.00 1 1.00 - - 

9.ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการด่าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

46 46.00 44 44.00 10 10.00 - - - - 

 

ส่วนท่ี 4 การให้คะแนนภาพรวมท้ังหมด 

คะแนน 
 

จ านวน ร้อยละ 

0 - 5คะแนน - - 
6 คะแนน 2 2.00 
7 คะแนน 18 18.00 
8 คะแนน 35 35.00 
9 คะแนน 40 40.00 

10 คะแนน 5 5.00 
รวม 100 100 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 มีผู้ตอบแบบประเมินมีข้อเสนอแนะจ่านวน ๗ ข้อ(ผู้เสนอจ่านวน ๗ ราย) 
  
  



จากข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจน ามาประมวลผลเชิงบรรยายดังน้ี 

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

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
1.1 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในโครงการนี้ ส่วนมากเป็นเพศหญิง 
1.2ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในโครงการนี้ ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี 

รองลงมาอยู่ในช่วงอายุระหว่าง  41-50 ปี และผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วงอายุต่่ากว่า 20 ปี เป็นกลุ่มที่ตอบแบบ
ประเมินน้อยที่สุด 

1.3ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในโครงการนี้ ส่วนมากมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 
รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาและผู้ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับไม่ได้รับการศึกษา เป็นกลุ่มที่ตอบ
แบบประเมินน้อยที่สุด ทั้งนี้กลุ่มผู้มีการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปไม่มีผู้ใดร่วมตอบ 

1.4ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในโครงการนี้ ส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาประกอบ
อาชีพเกษตรกร และผู้ที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา เป็นกลุ่มที่ตอบแบบประเมินน้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 2 หัวข้อการประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.1ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค ผู้ตอบแบบ

ประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน ผู้ตอบ

แบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 
2.3ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ ผู้ตอบ

แบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 
2.4ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 
2.5ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สวัสดิการ สังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ
รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 

2.6ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การกไขปัญหาอาชญากรรม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 

2.7ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เช่น การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่
ในระดับมากที่สุด 

ส่วนท่ี 3 หัวข้อการประเมินความพึงพอใจพ้ืนฐาน 
3.1การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.2การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 



3.3การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาอยู่ในระดับมาก 

3.4มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.5ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจรรม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.6การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีผู้ให้คะแนนในระดับน้อย จ่านวน ๑ ราย 

3.7ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.8การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีผู้ให้คะแนนในระดับน้อย จ่านวน ๑ ราย 

3.9ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาอยู่ในระดับมาก 

ส่วนท่ี 4 การให้คะแนนภาพรวมท้ังหมด 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  9 คะแนน รองลงมาอยู่ในระดับ 8 คะแนน 

และน้อยที่สุดอยู่ในระดับ 6 คะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ตอบแบบส่ารวจให้คะแนนในช่วง 0 – 5 คะแนน 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ๑. ช่ืนชมการด่าเนินการของเทศบาลว่ามีการพัฒนาที่ด ี
 ๒. การด่าเนินกิจกรรมบางครั้งยังไม่ค่อยครอบคลุมทุกกลุ่มวัย อาชีพ เพศ  
 ๓. ขอให้มีการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพราะบางหมู่บ้านน้่าประปาไม่พอใช้ 
 ๔. ควรพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้านให้สว่างมากข้ึน  
 ๕. ควรมีการแก้ไขปัญหาการเก็บขยะให้มีความเหมาะสมและทันเวลามากข้ึน  
 ๖. ควรมีการพิจารณางดกิจกรรม/โครงการที่ท่าซ้่าๆกันหรือบ่อยครั้ง  
 ๗. อยากให้มีการจัดกีฬาผู้สูงอายุ  


