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ค ำน ำ 
 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี ของ
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง เพ่ือน า
ใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล มาปรับปรุงระบบบริหารราชการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนอง
ต่อการพัฒนาองค์กร และการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยมีกรอบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
ว่ามีผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพของบริการ  และความคุ้มค่าของภารกิจ  ตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ 
รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินการ เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงาน เสนอ
ให้ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่งการ ในการที่จะน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการเสนอแนวทาง
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการด าเนินการ และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

  ท้ายที่สุดนี้ ต้องขอขอบคุณประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง ที่ให้ความร่วมมือ
ในเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพ่ือน ามาซึ่งผลสรุปความพึงพอใจในครั้งนี้ 

 
 

คณะผู้จัดท า 
 ๒5 ธันวาคม ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

  หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า  ๑ 
 ความเป็นมา           1
 วัตถุประสงค์           2 
 ขอบเขตในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  2 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  3 
 

ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์  4 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  4 
 ข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  5 
 อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  6 
 โครงสรา้งภายในของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  8
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงห้าปี  9 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  14 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  1๖ 
 การคลังท้องถิ่นเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  18 
 

ส่วนที่ 3 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ๑9 
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  19   
 วิธีการในการประเมินผล  19 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  19 
 

ส่วนที่ 4  สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ  2๑ 
 แบบประเมินแบบที่ ๑  21 
 แบบประเมินแบบที่ ๒  ๒2 
 แบบประเมินแบบที่ ๓  ๒2 
 แบบประเมินแบบที่ ๔  ๒3 
 ปัญหาและอุปสรรค  ๒4 
 ข้อเสนอแนะ  ๒4 
 

ส่วนที่ 5  วิธีการประเมินผลครั้งต่อไป  ๒6
    

ภาคผนวก  27 
 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 ส าเนาประกาศเทศบาลต าบลแม่สะเรียง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลฯ  
 ส าเนาสรุปคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๖๓ เทศบาลต าบลแม่สะเรียง  
 รูปการลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ 



1 
 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. ความเป็นมา 

    ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา๓/1  
บัญญัติว่า "การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่
ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึง
เป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตาม
ความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ 
"พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖มาตรา ๕๒ บัญญัติว่า "ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ 
โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติ งาน และการอำนวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด ๕ และหมวด ๗ ให้เป็นหน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง 
"หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว1๑๐๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่องข้อแนะนำเกี่ยวกับ
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๕ 
และหมวด ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เรื่องข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แนะนำแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีเพ่ิมเติมในหมวด ๓ หมวด ๔หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว๔๓๕ ลงวันที่ ๑๓ หมวด 5 และ
หมวด 4 ดังนี้  ๑. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ๒. การบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ดังนั้น การนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 
จะทำให้หน่วยงานสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานได้ และยังเป็นกลไกในการควบคุมติดตามและ
ตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การ
บริหารหน่วยงาน เพราะการสร้างหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงานนั้น เป็นการสร้าง
สำนึกที่ดีในการบริหารงาน การปฏิบัติงานในหน่วยงาน และจัดระบบที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามสำนึกที่ดี ไม่
ว่าจะเป็นใน เรื่องของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปร่งใส โดย  
คำถึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น จะเกี่ยวข้อง
กับประชาชนโดยตรง นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือที่จำเป็นและเป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาจะไปในทิศทางใด 
จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจ เป็นต้น 
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ด้วยเหตุนี้ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ การจัดทำแบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือ
ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติราชการจากผู้ปฏิบัติ  และประชาชนผู้รับบริการ
สาธารณะของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเพ่ือปรับให้สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

2.วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

๒.2 เพ่ือวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
2.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒.4 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติราชการจากผู้ปฏิบัติและ

ประชาชนผู้รับบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
๒.5 เพ่ือให้ทราบข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และนำมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น 

๓. ขอบเขตในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๔ ด้าน ได้แก่ 

3.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
       แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

๓.๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
        แสดงการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ มีสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้มารับบริการ และการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เป็นต้น 

3.3 ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ 
        แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เช่น การบริหารงบประมาณและพัสดุถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีข้อทักท้วงที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานการเงินและการ
การคลัง  เป็นต้น  

๓.๔ ด้านความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
            แสดงการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ โดยดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบริการด้านการเชิงรุกเพ่ือลดขั้นตอน เช่น บริการช่วงพักเท่ียง 
บริการเคลื่อนที่นอกสถานที่  การจัดหน่วยเคลื่อนที่รับผู้บาดเจ็บกรณี เกิดอุบัติ เห ตุ งานบริการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และงานขออนุญาตต่างๆ  
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทำให้ทราบถึงความต้องการของประชาชน และประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง  

2. ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 

3. ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
และ ขอ้มูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือนำมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น 

 
    
 
 

******************************************** 
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ส่วนที่ ๒ 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
 

 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนในการหนุนเสริมการ
ดำเนินงาน  เป็นกำลังหลักในการร่วมสร้างสังคม เพ่ือร่วมรักษา พัฒนา สืบทอดสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติ
พันธ์ หลายเชื้อชาติ หลายศาสนา  การสนับสนุนโอกาสที่เท่าเทียม  เกื้อกูล เคารพซึ่งกันและกัน ให้เป็นสังคม
ตัวอย่างในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่รองรับการเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศได้
อย่างแท้จริง โดยมวีิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

“ วัฒนธรรมเด่น  เน้นบริการ  บริหารงานโปร่งใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต ” 

พันธกิจ (MISSION) 
 พันธกิจที ่1  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี การบริการแก่ประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรในองค์ และในชุมชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายสำคัญแห่งรัฐ เพ่ือสร้างระบอบการปกครองตามหลัง
ประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข สุขภาพ 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดีในชุมชน 
 พันธกิจที ่5 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษา กีฬา และนันทนาการ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงทุกระดับ 
 พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีและมีคุณภาพ 
 พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล และการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยที่มีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 8  ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในเชิงสร้างสรรค์และห่างไกลยาเสพติด 

พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

พันธกิจที่ 10 ส่งเสริมส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างมีคุณภาพท่ีเน้นความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิน่ 

พันธกิจที่ 11 พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชุมชน 

เป้าหมาย ( GOAL) 

๑. เทศบาลตำบลแม่สะเรียงเป็นแหล่งรวมศาสนาทุกศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็น
ต้นทุนทางสังคมของชุมชนแม่สะเรียง ได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่คู่อำเภอแม่สะเรียงอย่างยั่งยืน 
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๒. ประชาชนในท้องถิ่นเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ รวมทั้งจะบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการรู้รักสามัคคีตลอดจน
จะกระทำทุกวิถีทางเพ่ือให้บังเกิดความสุข ความเจริญแก่ประชาชน 

๓. การบริการด้านสาธารณสุขเป็นระบบ ป้องกันโรคระบาดได้ทันเวลา ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี  มีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ที่มีประสิทธิภาพ 

๔. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งปวง โดยเข้าไปส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ  วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ใน
ท้องถิ่น 

๕. การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ โปร่งใส วางรากฐานการทำงานอย่างเป็นระบบ โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ การวางแผน การดำเนินการ การตรวจสอบ และการประเมินผล 

๖. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัยทุกด้าน โดย
เพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน 

๗. ประชาชนดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข การสังคมสงเคราะห์ดี เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล 
๘. เศรษฐกิจดี มีตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จัก การท่องเที่ยวมีคุณภาพที่เน้นความเป็น

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
 

ด้านสังคม 
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ ๑.๓๘๔  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตพ้ืนที่การ

ปกครองท้องที่ ๔ หมู่บ้าน ๒ ตำบล คือ บางส่วนของหมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สะเรียง และบางส่วนของหมู่ที่ 
๑๒ และหมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านกาศ มีชุมชน ๙ ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนมงคลทอง ชุมชนจองคำ ชุมชนมุสลิม 
ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนมะขามจุม   ชุมชนในเวียง  ชุมชนโป่งนอก  ชุมชนโป่งใน และชุมชนคริสเตียน  

เขตพ้ืนที่การติดต่อ ทิศเหนือจรดเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ทิศตะวันออกจรดเขตพ้ืนที่
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ทิศใต้ติดลำน้ำแม่สะเรียง และทิศตะวันตกจรดลำน้ำยวม ลักษณะทางสังคมและความ
เป็นอยู่แบบกึ่งเมืองและชนบท  ประชาชนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันแบบพ่ีน้อง 
โดยไม่มีการแบ่งแยกทางเชื้อชาติหรือศาสนาแต่อย่างใด รูปแบบการศึกษามีทั้งการศึกษาแบบในระบบ นอกระบบ 
และระบบการศึกษาพิเศษ  

 

ด้านเศรษฐกิจ 
 ด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ในหนึ่งครัวเรือนมีรายได้จาก การ
ประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และทำธุรกิจส่วนตัวเป็นหลัก รองลงมา คือ รับ
ราชการ รับจ้างทั่วไปหรือบริการ พนักงานหรือลูกจ้างเอกชน ทำงานบ้าน ทำงานรัฐวิสาหกิจ ตามลำดับ การ
กระจายของการประกอบอาชีพในแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน เช่น การค้าขายทำธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่อยู่ใน
ชุมชน ในเวียง ชุมชนมุสลิม รองลงมาอยู่ในชุมชนจองคำ ชุมชนโป่งนอก อาชีพรับราชการส่วนใหญ่อยู่ในชุมชน
บ้านทุ่ง อาชีพรับจ้างทั่วไปหรือพนักงานบริการอยู่ในชุมชนคริสเตียน เป็นต้น  

เศรษฐกิจระดับกลุ่ม มีการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพส่งผลทางตรงต่อการสร้างรายได้ การลดรายจ่าย 
และการออม ได้แก่ กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง กลุ่มตัดเย็บเสื้อไต  กลุ่มผ้าด้นมือ น้ำพริกกุ้งชุมชนมุสลิม กลุ่มน้ำหมัก
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ชีวภาพ  โดยงบประมาณในการลงทุนหรือการบริหารจัดการโครงการมาจากการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  องค์การบริหารส่วนจงัหวัดแม่ฮ่องสอน พมจ.แม่ฮ่องสอน กองทุนหมู่บ้านทั้งหมู่ที่ ๒ 
ตำบลแม่สะเรียง และหมูท่ี่ ๑๒ ตำบลบ้านกาศ เป็นต้น 

เศรษฐกิจระดับองค์กรชุมชน ประกอบด้วย งานและกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มถนน
คนเดิน(กาดจันทร์  กาดพุธ  กาดศุกร์  กาดติ๊ด) ซึ่งมีการดำเนินการในรูปแบบการจัดการร่วมกันของชุมชนเอง 
สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ และผลผลิตสินค้าทางการเกษตร นำมาจำหน่ายใน
ตลาดถนนคนเดิน ทำให้ประชาชนเกิดการกระจายรายได้ในชุมชน และเกิดการสร้างอาชีพในชุมชนอีกด้วย 

กระบวนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน มีการรวมกลุ่ม สร้างข้อตกลง จัดการทรัพยากร จัดการเงนิ เป็น
การรวมกลุ่มกันเพ่ือพัฒนาอาชีพ การสร้างกฎ กติกาซึ่งมีทั้งระดับกลุ่ม ระดับองค์กร และตำบล รวมถึงการมีกติกา
ระหว่าง กลุ่มอาชีพที่คล้ายกัน เช่น กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง กลุ่มตัดเย็บเสื้อไต กลุ่มผ้าด้นมือ มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
กัน ทั้งด้านฝีมือ การตลาดและการบริหารจัดการ เป็นต้น ส่วนการเพ่ิมทักษะ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาเทคนิค มี
การฝึกในระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม เช่น การอบรมสมาชิกกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง ให้สามารถออกแบบลวดลายผ้า
เพ่ิมใหม่จากเดิม กลุ่มตัดเย็บเสื้อไต ในการออกแบบและใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น กลุ่มน้ำหมักชีวภาพ  มี
การอบรมสมาชิกและให้ความรู้ ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ เช่น ทำแชมพูสระผม น้ำยาล้าง
จาน เป็นต้น   
 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
พ้ืนที่ เขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียงมีลักษณะเป็นเขตเมือง บ้านเรือนบางส่ วนเป็นตึกแถว โรงแรม 

ร้านอาหาร อีกส่วนหนึ่งเป็นบ้านเรือน แยกเป็นสัดส่วน มีแม่น้ำไหลผ่านสองสาย ได้แก่ ลำน้ำแม่ยวม และลำน้ำแม่
สะเรียง ลำเหมืองแกนเป็นลำน้ำแยกเข้าพ้ืนที่ทางการเกษตร ใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภค เกษตรกรรม มีการ
อนุรักษ์ด้วยการกำหนดเขตพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาในพ้ืนที่หมู่ที่ ๒ ชุมชนจองคำบริเวณข้างวัดสุพรรณรังษี  

สถานการณ์ด้านมลพิษ พบใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ (๑) มลพษิด้านขยะ ซึ่งเป็นขยะครัวเรือน ร้านค้า โรงแรม 
หน่วยงาน เทศบาลมีบริการเก็บขยะและการคัดแยกขยะ โดยจัดถุงขยะแยกสี เช่น ถุงใสสำหรับใส่ขวดแก้ว ขยะ
ประเภทมีพิษมีจุดบริการทิ้งขยะอยู่ที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ที่ว่าการ
อำเภอแม่สะเรียง  วัด โรงเรียนในเขตเทศบาล ถุงสีม่วงสำหรับขยะประเภททั่วไป ถุงสีฟ้าสำหรับขยะเปียก 
นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ นำขยะเปียกมาทำน้ำหมักชีวภาพในพ้ืนที่ชุมชนมงคลทอง 
(๒) น้ำเน่าเสียจากครัวเรือน ร้านค้า โรงแรมทำให้เกิดน้ำขัง ส่งกลิ่นเหม็น กลุ่มทำน้ำหมักชีวภาพได้รณรงค์การทำ
น้ำหมักจุลินทรีย์ สำหรับเทลงในร่องระบายน้ำเพ่ือลดกลิ่นเหม็น (๓) ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง มี
การรณรงค์ไม่ให้เผาหญ้า เพื่อเตรียมทำเกษตร เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง รวมทั้งการรณรงค์ไม่ให้มีการ
เผา ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และได้มีการแจกหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองด้วย เป็นต้น  

การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดสวนสุขภาพซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกาย 
และเป็นสถานที่ให้คนในชุมชนมีโอกาสรวมกลุ่มกันเล่นกีฬาที่สนใจ หรือกิจกรรมออกกำลังกายที่ชอบหลายแบบ 
โดยจัดพืน้ที่ให้เป็นจุดๆ รวมถึงบริเวณลานวัดด้วย เช่น บาสโลบ รำไม้พลองแม่บุญมี เป็นต้น 
 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
๑. อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

กำหนดไว้แจ้งชัด ซึ่งอาจจำแนกที่มาของอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้คือ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาล
กำหนด  สามารถแบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติ และอำนาจหน้าที่ ที่เลือกปฏิบัติ ทั้งยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะต่างๆ ดังนี้ 
  มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
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(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
มาตรา ๕๑ ภายใตบ้ังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล

ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 

(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
(๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
(๙) เทศพาณิชย์ 

๒. อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ประกอบด้วย 

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
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นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาลฯ 

19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ 
สาธารณสถานอื่น ๆ 
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
25. การผังเมือง 
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
31. กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด 

 

วัตถุประสงค์ 
โครงสร้างภายในของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  ประกอบด้วย 
 
 
          
 
 
                              รองนายกเทศมนตรี         รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
       สำนกัปลัดเทศบาล                   กองคลัง             กองช่าง                   กองการศึกษา 
 
 

                 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 
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เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  เป็นเทศบาลชั้นกลาง แบ่งการทำงานออกเป็น  2  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายนิติ
บัญญัติและฝ่ายบริหาร   มีคณะผู้บริหารจำนวน  5  คน  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร  และมีสมาชิกเทศบาล  
จำนวน  11  คน (ฝ่ายนิติบัญญัติ)  ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการบริหาร มีอัตรากำลังพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทั้งหมดจำนวน  ๗๒ คน  ดังนี้ 
 

ตาราง : จำน วน พนั ก งาน  /ลู กจ้ า ง เทศบาลตำบ ลแม่ ส ะ เรี ย งจำแน กตาม เพศ  ป ระจำปี  2 5 6 3  
(ข้อมูลข้อมูล ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖3) 
 

สำนัก/กอง 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ปลัดเทศบาล - - - - - - - - - 
รองปลัดเทศบาล 1 - - - - - - - ๑ 
สำนักปลัดฯ ๔ ๕ ๓ 1 ๓ 1 - ๗ 2๔ 
กองคลัง - 4 - - - 2 1 3 ๑๐ 
กองช่าง 2 1 - - - 1 5 1 1๐ 
กองการศึกษา - - - - - - - 1 1 
กองสาธารณสุข 3 - - - ๕ ๑ ๑๑ ๖ 2๖ 
รวม ๑๐ 1๐ ๓ 1 9 4 17 18 ๗๒ 
 
ตาราง  : การศึกษาของพนักงานเทศบาลสามัญ จำแนกตามเพศ ประจำปี 256๓ 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑  เดือน ตุลาคม ๒๕๖3) 
 

ระดับการศึกษา 
จำนวนพนักงานเทศบาลสามัญ (คน) 
รวม ชาย หญิง 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 12 5 7 
ปริญญาตรี 8 5 ๓ 
ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - 
รวม 2๐ 1๐ 1๐ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงห้าปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์   ส่งเสริมศาสนาทุกศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมของชุมชน 
แม่สะเรียงต้องได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่คู่อำเภอแม่สะเรียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาหลักท้ัง 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ และอิสลาม 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทำนุบำรุงศาสนาหลักท้ัง 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ และอิสลาม 
2. เพ่ือใช้มิติทางศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของคนในชุมชน 

กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
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2. เพ่ือให้ชุมชนจัดกิจกรรมงานประเพณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสรมิประเพณีท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
  ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตสำนึกรัก หวงแหน วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู องค์
ความรู้ทางวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี  
เป้าประสงค์ที่  1   ส่งเสริมให้ชุมชน ประชาชนในท้องถิ่นเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ   ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
เป้าประสงค์ที ่2 พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
เป้าประสงค์ที่  3  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ รวมทั้งจะบริหารราชการให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการรู้รักสามัคคีตลอดจนจะกระทำทุกวิถีทางเพ่ือให้บังเกิด
ความสุข ความเจริญแก่ประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมสนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือการพัฒนาบุคลากรภายในองกร 
1. การฝึกอบรมและพัฒนา 
2. แผนอัตรากำลัง 
3. ระบบเงินเดือน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง 
4. ระบบค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
5. ค่าเช่าบ้าน 
6. ค่าเล่าเรียนบุตร 
7. ค่ารักษาพยาบาล 
8. ค่าตอบแทนพิเศษ 
9. การเดินทางไปราชการ 
10. ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม 
11. การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

 2.2  เพื่อการพัฒนาบุคลากรในชุมชน 
                       1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในชุมชน ในด้านการธรรมาภิบาล และการปกครองในระบบ 
        ประชาธิปไตยฯ 
                   2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในชุมชน ในด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการส่งเสริม   
                         การเรียนรู้ ศึกษาดูงาน นวัตกรรมใหม่ๆ 
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กลยุทธ์ที่ 3  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
2. เพ่ือการบริหารงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
             วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนแผนงาน โครงการ ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายเฉพาะกิจรัฐบาล 
นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล 

2. เพ่ือการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนแห่งรัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 1  พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขเป็นระบบ ป้องกันโรคระบาดได้ทันเวลา ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ด ี 
เป้าประสงค์ที่ 2  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมสุขภาพประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภค 
 วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ 
2.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ 

  3.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค 
  4. เพ่ือส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ 
กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค 
2. เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
3. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการ และการป้องกันโรคแก่ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดเก็บขยะ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
 วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือการบริหารจัดเกบ็ขยะ กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู ่
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด โรงเรียน และที่สาธารณะ ให้มีความสะอาด 
มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
เป้าประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการวิชาการ การศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
รวมทั้งการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่ในท้องถิน่ 
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เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และการรวมกลุ่มกิจกรรมของเยาวชนในทางสร้างสรรค์ 
เพ่ือเป็นรากฐานบุคลากรสำคัญของท้องถิ่นในอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ และการศึกษาในทุกระดับ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจดัตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
2. เพ่ือให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย 

และเสริมสร้างพัฒนาการ 
4. เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอน และสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน 
6. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ ในชุมชน วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
7. เพ่ือให้เทศบาลตำบลแม่สะเรียงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 
8. เพ่ือให้ศาสนสถานในเขตเทศบาลเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 
9. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ ศึกษา เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC 

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้เด็ก เยาวชน 
มีความพร้อมในร่างกาย จิตใจ ในการศึกษาหาความรู้ 

2. เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน มีวินัย รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตามแนวทางการเล่นกีฬามาปรับใช้
ในชีวิตประจำวัน  

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มกิจกรรมเด็กและเยาวชนในทางสร้างสรรค์ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชน รวมกลุ่มทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาความคิด และทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และส่งเสริมการ 
          ท่องเที่ยว  

เป้าประสงค์ที่ 1  การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ โปร่งใส วางรากฐานการทำงานอย่างเป็น
ระบบ แก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ การวางแผน การ
ดำเนินการ การตรวจสอบ และการประเมินผล 
 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและอยู่ในระดับมาตรฐานและครอบคลุม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาและสำรวจความต้องการของประชาชน 
2. เพ่ือให้ระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมและมีมาตรฐาน ได้แก่ ไฟฟ้าสาธารณะ การประปา 
3. เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

และวิถีชุมชน 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีความสะอาด 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือก่อสร้าง ถนน ท่อราบายน้ำ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชน 
2. เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ำ ให้อยู่สภาพใช้งานได้ดีและมีความสะอาด 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนา ก่อสร้าง ฟื้นฟู แนวตลิ่งพัง หรือที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ  และโครงการเกิน
ศักยภาพ 
 วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือป้องกันแนวตลิ่งพังลำน้ำยวม    ลำน้ำแม่สะเรียง 
2. เพ่ือขุดลอกลำน้ำเพื่อป้องกันแนวตลิ่ง หรือลดผลกระทบจากน้ำที่เกิดกับแนวตลิ่ง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความม่ันคง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัยทุก
ด้าน โดยเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน 
เป้าประสงค์ที่ 2  ประชาชนดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข การสังคมสงเคราะห์ดี เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการดูแล 
เป้าประสงค์ที่ 3  ประชาชนมีเศรษฐกิจดี มีตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นทีรู่้จัก การท่องเที่ยวมีคุณภาพ
ที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และการบรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ความช่วยเหลือ สนธิกำลัง สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง 
2. เพ่ือให้ความช่วยเหลือ สนธิกำลัง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
3. เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
4.  เพ่ือการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  เพ่ือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุน การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทัง้ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา 

กลยทุธ์ที่ 3 การสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุน เบี้ยยังชีพ คนชรา ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
3. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเด็กและเยาวชน ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
4. เพ่ือพัฒนาหญิง  สตรี และเด็ก 
5. เพ่ือส่งเสริมเยาวชนสร้างสรรค์ 
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กลยุทธ์ที่ 4  การสนับสนุนให้มีสถานธนานุบาลเพื่อสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลแม่สะเรียงมีสถานธนานุบาลเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการตลาดให้สามารถรองรับและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น ในราคาที่เป็นธรรม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเพ่ือหารายได้ 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดำริ 
3. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสะอาด 

สวยงาม 
4. เพ่ือประสานงานกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
5. เพ่ือส่งเสริมการตลาดให้สามารถรองรับและจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรมส่งเสริมและ

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นพร้อมทั้งให้ประชาชนมีการดำเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลพ้ืนฐาน และศักยภาพในท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้ 4 ประเด็น การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
การอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นอัตลักษณ์  การพัฒนารายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 

 
การพัฒนา

รายได้ 

การพัฒนา
ชุมชนให้
เข้มแข็ง 

การอนุรักษ ์
สืบสานวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่ 
เป็นอัตลักษณ์ 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์
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จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

กรอบคิด ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ก า ร พั ฒ น า
สิ่งแวดล้อมให้เป็น
เมอืงน่าอยู่ 
 

ความเป็นชุมชนเมือง เป็นแหล่งที่ อยู่อาศัย 
การค้าและการลงทุน ซึ่งจะสร้างปัญหาด้านการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะเป็นอย่างมาก 
เป้าหมายสำคัญที่จะทำให้เทศบาลตำบลแม่สะ
เรียงบรรลุวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น จึงให้
ความสำคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ ในมิติของ สิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศน์ 
การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่น่า
อาศัย มิติของการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่ โดน เน้ นกระบวนการมี ส่ วน ร่ วมของ
ประชาชน มิติของการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน และ
นักท่องเที่ยว 
และมิติของการป้องกันภัยพิบัติตามธรรมชาติที่
ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ที่  3 ด้ านการบริการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ในประเด็นกลยุทธ์ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือ
จากประชาชน  องค์ กร เอกชน  ส่ วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในประเด็นการ
พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้
ครอบคลุมพ้ืนที่  ยุทธศาสตร์ที่  6 การ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณ ะภั ยที่
เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ การป้องกันตลิ่ง
พัง พ้ืนทีเกษตร และบ้านเรือนเสียหาย 

การพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 

ชุมชนเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ใน
ระบบการปกครองท้องถิ่นที่มีการกระจายอำนาจ
การบริหารให้กับประชาชนจึงเป็นกรอบคิดสำคัญ
ในการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยการ
พัฒนาความเข้มแข็งในระบบความรู้ความเข้าใจ
ในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระ
มาหากษัตริย์เป็นประมุข รวมถึงการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมให้ชุมชน 
ประชาชนในท้องถิ่นเทิดทูนและรักษาไว้
ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการประชาชน สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
ร ว ม ทั้ ง จ ะ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิ
บาล และการรู้รักสามัคคีตลอดจนจะ
กระทำทุกวิถีทางเพ่ือให้บังเกิดความสุข 
ความเจริญแก่ประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบคิด ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ภายใต้แนวคิด ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม

รั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์  แ ล ะ ร่ ว ม
รับผิดชอบ 

วิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ เป็นการ
เตรียมความพร้อมคน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา 
ทัง้ในด้านความรู้ ทักษะการใช้ชีวิต และกระบวนการ
คิดที่สร้างสรรค์ของเยาวชน ซึ่งจะเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพในอนาคต 

การอนุรักษ์  สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ี 
เป็นอัตลักษณ ์

 

วัฒนธรรมเป็นสิ่ งที่ เป็นรากฐาน
ชีวิตของผู้ คน  สำหรับ เทศบาล
ตำบลแม่สะเรียงแล้ว ได้รับการสั่ง
ส มม าน าน ก ว่ า  700 ปี  ซึ่ ง เป็ น
วัฒ นธรรมหลากหลายชน เผ่ า 
หลากหลายศาสนา แต่สามารถอยู่
ร่ ว ม กั น ได้ อ ย่ า งสั น ติ สุ ข  ก า ร
เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
ถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลัง และสั่ง
สมเป็นองค์ความรู้ที่ สืบทอดมา
ยาวนาน จึงเป็นอัตลักษณ์ที่ควรสืบ
สานอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เน้นการสนับสนุนกิจกรรมหลักทั้ง สาม
ศาสนาในพ้ืนที่ คือ ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอิสลาม โดยกระบวนการใช้วัฒนธรรมนำ
ความสามัคคีของคนในชุมชน ทำให้เกิดสังคมสันติสุข 
โดยส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชน องค์กรชุมชน สถานศึกษา วัด 
โบสถ์ มัสยิด ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
นำไปสู่การถอดบทเรียนเป็น หลักสูตรการศึกษา 
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ลูกหลานให้คงอยู่สืบไป 

การพัฒนารายได ้

 

รายได้ท้องถิ่น เป็นสิ่งสำคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็นกรอบคิด
สำคัญ ในการพัฒนารายได้ของ
ท้องถิ่นโดยอาศัยระบบการจัดเก็บ
ที่มีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยี
เข้ ามาใช้  ในการจัด เก็บรายได้  
ส่ ง เส ริมและสร้ างความ เข้ า ใจ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ
เสียภาษีอย่างถูกต้อง พัฒนาระบบ
เทศพาณิชย์ให้ท้องถิ่นมีรายได้ใน
รูปแบบใหม่มากยิ่งขึ้น สามารถพึง
ตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเมืองน่า
อยู่คู่สังคมคุณภาพ ด้วยแนวนโยบายในการโรงรับ
จำนำเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง ประกอบกับการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในชุมชนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข็มแข็งก 

 
 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ในภาพรวมนั้น ได้มองถึงศักยภาพในท้องถิ่น  
และรูปแบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ประกอบกับการกำหนดแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องทั้ง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กรอบยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ประกอบกับความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ผ่านกระบวนการประชาคม แสดงความคิดเห็นใน
การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดทำ
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แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559   โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  เพ่ือนำไปทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  ในห้วงห้าปี 
คือ พ.ศ. 2661 ถึง 2565  

 
 
 

******************************************** 
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เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

                ปี 2563         
ทรัพย์สนิตามงบทรัพย์สิน           54.719.079.13       
สินทรัพย ์
      สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร                    22,716,501.38       
เงินฝากกระทรวงการคลัง            80,831.00                                  
เงินฝากกองทุน                  6,698,309.68         
ลูกหนี้ค่าภาษ ี                                           391,722.43 ต่าง719.80     
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                            29.887.364.49     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ทรัพย์สินเกิดจากเงนิกู ้                  11,935,000.00      
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน                2,000.00               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น         -

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           11,937,000.00     
รวมสินทรัพย ์              41,824,364.49     
ทุนทรัพย์สนิ                           54,719,079.13     
หนี้สิน 
      หนี้สินหมุนเวียน 

รายจ่ายค้างจ่าย                           212,800.00                           
ฎีกาค้างจ่าย                                                                              52,366.00                            
เงินรับฝาก                                                        233,141.85            
รวมหนี้สินหมุนเวียน                                                     498,307.85            

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
เจ้าหนี้เงินกู ้                                                       2,883,750.00         
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                                                                      2,883,750.00         

รวมหนี้สิน                                                                                               3,382,057.85         
เงินสะสม 

เงินสะสม                                                                                     22,433,085.52       
เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                    16,009,221.12       
รวมเงินสะสม                                                                                38,442,306.64       

 
: หมายเหตุ ข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 
 



19 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้กำหนดกรอบการประเมิน  วิธี
ในการประเมิน เครื่องมือในการประเมิน โดยศึกษาจากระเบียบ หนังสือสั่งการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
เทศบาล วิสัยทัศน์ เทศบัญญัติและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  การประชุมเพ่ือวางแผน
เตรียมการประเมินผล การพิจารณาแบบประเมินที่จะใช้ทำการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  กรอบระยะเวลา 
การคัดเลือกโครงการจาก ๖ ยุทธศาสตร์เพ่ือประเมิน การลงพ้ืนที่เพ่ือทำการประเมินผล และการสรุปผลการ
ประเมิน  
 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จะใช้แบบประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวี
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย การวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพของบริการ  และความคุ้มค่า
ของภารกิจ  รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

วิธีการในการประเมินผล 
 ๑. การออกแบบการประเมินผล 
  ดำเนินการออกแบบการประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ นำมาวิเคราะห์ สรุปผล เสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
 ๒. วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการประเมินผล 
  โดยนำการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาห้าปี แผนการดำเนินการ เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบ ภาพถ่าย เอกสารการเบิกจ่าย 
ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
 สิ่งที่จะทำให้ประเมินมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ตามท กล่าวไปแล้วในระเบียบ
วิธีการประเมิน คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการปะเมิน ดังนี้ 
 ๑. การประเมินเชิงปริมาณ 
  ๑.๑ แบบประเมินตนเอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๑๐๕ ลงวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ข้อแนะนำ
เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑.๒ แบบอ่ืนๆ : ตามหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
   แบบที่ ๑ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   แบบที่ ๒ แบบประเมินผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ 
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แบบที่ ๔ แบบประเมินผลการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำนวน ๔ 
ด้าน ประกอบด้วย 

   ด้านที ่๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน กำหนดให้คะแนนเต็ม ๒๕  คะแนน   
  คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 
ด้านที่ ๒ ด้านคุณภาพการใหบ้ริการ  กำหนดให้คะแนนเต็ม ๒๕  คะแนน   

 คิดเป็นร้อยละ๒๕ 
ด้านที่ ๓ ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ   กำหนดให้คะแนนเต็ม ๓๐  คะแนน   

 คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
ด้านที ่๔ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ กำหนดให้คะแนนเต็ม ๒๐  คะแนน   

 คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
 

ระดับผลการประเมิน 
   คะแนนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป   ระดับ ดีมาก 

คะแนนมากกว่าร้อยละ ๗๐ – ๘๔  ระดับ ดี 
คะแนนมากกว่าร้อยละ ๖๐ – ๗๐  ระดับ พอใช้ (ผ่านการประเมิน) 
คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๖๐   ระดบั ปรับปรุง (ไม่ผ่านการประเมิน) 

 
๒. การประเมินในเชิงคุณภาพ 
 ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้นำโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลมาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งกรอบที่จัดทำนั้น ได้มาจาก
การประชาคมของประชาชนในชุมชน แล้วนำมาจัดทำเป็นโครงการด้านต่างๆ โดยการดำเนินงานด้านต่างๆนั้น 
สามารถกำหนดออกเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล  ๖ ยุทธศาสตร์ ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 
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ส่วนที่ ๔ 
 

สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
 

จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง คณะกรรมการประเมินฯ ได้กำหนด
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล   เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ได้กำหนดขึ้น  
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและ
สำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน  เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพ  และ
แบบการประเมินตนเอง แบบรายงาน  เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยสามารถสรุปผลการประเมินผล ไดดั้งนี้   
 

แบบประเมินแบบท่ี 1 แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  
 
ที ่

 
ประเด็นการประเมิน 

 

มีการ 
ดำเนินการ 

 

ไม่มีการ
ดำเนินการ 

1. 
2. 
 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

มีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบทิศทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอื้อต่อการทำงาน เช่นการมอบอำนาจการ
บริหารงานแนวใหม่ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 
มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 
มีการแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่แนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 
มีกระบวนการ วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
มีกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
มีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
มีระบบการรายงานที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์ 
มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอยา่งต่อเนื่อง 
มีผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ 
มีระบบการหมุนเวียนงาน ระบบการประเมินผล ระบบการยกย่องผู้ปฏิบัติงาน 
มีการให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน 
มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการ 
มีการจดัตั้งศูนย์บริการร่วมในองค์กร 
มีการจัดทำแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 
มีการนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

       ✓ 
✓ 
 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการประเมิน พบว่า เทศบาลตำบลแม่สะเรียงมีการดำเนินการในการบริหารจัดการภายในองค์กร
ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในแบบประเมิน เช่น  การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
การจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการ ให้เหมาะสมกับงานตามอำนาจหน้าที่ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทั้ง
ภายในและภายนอก  การพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน  เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน 
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แบบประเมินแบบที่ 2 แบบประเมินผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 

 
ที ่

 
ประเด็นการประเมิน 

 

มีการ
ดำเนินการ 

 

ไม่มีการ
ดำเนินการ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
. 
6 
 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นที่มาจากการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
มีการกำหนดประเด็นและรูปแบบติดตามประเมินผล 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

 
✓ 
 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

 

  
จากการประเมิน พบว่า เทศบาลตำบลแม่สะเรียงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเทศบาล 

ตามที่ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนกำหนดไว้ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน การประชุมคณะกรรมการ การประชาคม การจัดทำ SWOT  การกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ การจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการ การอนุมัติ การประกาศใช้แผนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
 
แบบประเมินแบบที่ ๓ แบบการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

ที ่
ประเด็นการประเมิน 

(ตัวช้ีวัด) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
8. 
9. 

๑๐. 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ร้อยละของงบประมาณท่ีมีการตั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละของงบประมาณท่ีมีการตั้งด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ 
รอ้ยละของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง 
ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชน 
ร้อยละของจำนวนประชาชนที่มาใช้บริการข้อมูลสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต
ตำบลเพิ่มขึ้น 
ร้อยละของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจัดเก็บรายได้ทีจ่ัดเก็บเอง 
ร้อยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได้ 
ระดับความสำเร็จเกี่ยวกับการลดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

  
 

 
 

 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
 
 

 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
✓ 
✓ 
 
✓ 
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ที ่
ประเด็นการประเมิน 

(ตัวช้ีวัด) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

ระดับความสำเร็จในการมอบอำนาจไปสู่ระดับล่าง 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ในองค์กร 
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปรับปรุงแก้ไขบริการ 
ระดับความสำเร็จของการกำหนดเป้าหมายและการถ่ายทอดเป้าหมายของ
องค์กร 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 
 
 
 
 

 ระดับผลการประเมิน 
   คะแนน ๕  คะแนน   ระดับ ดีมาก 

คะแนน ๔  คะแนน   ระดับ ดี 
คะแนน ๓  คะแนน   ระดับ พอใช้ (ผ่านการประเมิน) 
คะแนน ๒  คะแนน   ระดับ น้อย (ไม่ผ่านการประเมิน) 
คะแนน ๑  คะแนน   ระดับ ควรปรับปรุง (ไม่ผ่านการประเมิน) 

จากการประเมิน พบว่า เทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และสามารถ
ตอบสนองคามความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ในการรับบริการด้านต่างๆ จากเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  พบว่าได้รับเกณฑ์คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน จำนวน ๖ 
ข้อ ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ประชาชนทีม่าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตตำบลเพ่ิมข้ึน 
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร  การจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง การลดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  และการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน รองลงมา ได้รับคะแนน ๔ คะแนน จำนวน ๔ ข้อ ได้แก่   การมอบอำนาจไปสู่
ระดับล่าง  การพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ในองค์กร  การดำเนินการตามแผนปรับปรุงแก้ไขบริการ  และการ
กำหนดเป้าหมายและการถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กร  และได้รับ ๓ คะนน จำนวน ๕ ข้อ ได้แก่ งบประมาณที่มี
การตั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น งบประมาณที่มีการตั้งด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า
เกณฑ์ จปฐ. ลดลง  ชุมชนที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชน และงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ 
 
แบบประเมินแบบที่ ๔ แบบประเมินผลการบริหารจัดการ จำนวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย 

ด้าน หัวข้อประเมิน จำนวนข้อ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ที ่    คะแนน % 
๑ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ๕ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐ 
๒ คุณภาพการให้บริการ ๕ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐ 
๓ ความคุ้มค่าของภารกิจ ๖ ๓๐ ๒1 ๗0.00 
๔ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๒ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 

 รวม  ๑๐๐ ๙1 ๙1 
จากการประเมิน พบว่า เทศบาลตำบลแม่สะเรียงมีการกำหนดประเด็นการประเมินครอบคลุมใน ๔ ด้าน 

ซึ่งเป็นประเด็นในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์อย่าง
สูงสุด  ประกอบด้วย 

๑ .ด้ านผลสั ม ฤท ธิ์ ข อ งการป ฏิ บั ติ งาน  แสด งผลงาน ที่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระส งค์ แล ะ เป้ าห ม าย 
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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๒. ด้านคุณภาพการให้บริการ  แสดงความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความพร้อมใน
การสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ เช่น การให้บริการที่มีคุณภาพ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การ
ปรับกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓.ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เช่น การบริหารงบประมาณ การ
ประหยัดงบประมาณในการดำเนินการ การเพ่ิมรายได้จากการจัดเก็บตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  คิดเป็นร้อย
ละ ๗0.00 

๔. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ  แสดงให้ความสำคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ 
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนคนเดินวันศุกร์ 
1. บางจุดบริเวณถนนคนเดินวันศุกร์ไฟฟ้าสว่างไม่เพียงพอ 

 2. จุดเสียบปลั๊กมีไม่เพียงพอ 
๓. อุปกรณ์ไฟฟ้ามีชำรุดหลายจุด 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่ศูนย์ป้องกันฯ 
1. มีการรวมกลุ่มมั่วสุมของวัยรุ่นในช่วงเวลากลางคืน 
2. สถานที่ออกกำลังกายแคบเกินไป 
3. แสงไฟสว่างไม่เพียงพอ 
4. เครื่องเล่นมีน้อยไม่พอสำหรับผู้มาใช้บริการ 
โครงการพัฒนาสถานที่พักขนหรือบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
1. ภายในโรงพกัขยะยังมีกลิ่นอยูน่ิดหน่อย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามหลักเกณฑ์และวีการบริหารบ้านเมืองที่ดี  ของเทศบาลตำบล
แม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖3 พบว่า การบริหารจัดการอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล
ตำบลแม่สะเรียง โดยเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง แต่ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการของเทศบาลตำบลแม่สะเรียงเกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ิมมากขึ้น จึงเห็นควรนำข้อมูลและข้อเสนอแนะได้รับจากการ
ประเมินผลในด้านต่างๆ มาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  เพ่ือช่วยให้คณะ
ผู้บริหาร และเจ้าของโครงการทราบว่า การดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีความก้าวหน้า มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น  และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยการ
สนับสนุนจากผู้บริหารได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบความเหมาะสมของการดำเนินงานและการบรรลุ
ความสำเร็จของงาน/โครงการนั้น  โดยคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

๑. ควรเพ่ิมแสงสว่างบริเวณถนนคนเดินวันศุกร์ มีการแบ่งจุดต่อสายไฟให้พ่อค้าแม่ค้า และควรมีการ
ตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าสม่ำเสมอ เป็นต้น 

๒. ควรกระจายหรือเพ่ิมสถานที่ออกกำลังกาย เพ่ิมความหลากหลายของเครื่องเล่นให้เหมาะสมกับทุก
เพศทุกวัยและทุกช่วงอายุ  

๓. ควรเพ่ิมแสงสว่างบริเวณสวนสุขภาพ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสวน
สุขภาพ 
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๔. อยากให้มีป้ายประกาศกฎระเบียบข้อห้ามต่างๆของการใช้บริการสวนสุขภาพให้ชัดเจน 
๕. ควรหมั่นดูแลความสะอาด และมีการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างจริงจัง และประชาสัมพันธ์

ให้มีการคัดแยกขยะแต่ละครัวเรือน เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะปลายทาง และให้มีการทำความ
สะอาดโรงพักขยะเป็นประจำทุกวัน เพ่ือไม่ให้กลิ่นของขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนหรือสร้างความ
รำคาญแก่ประชาชนทีอ่าศัยใกล้เคียงบริเวณนั้น 

 
 
 
 

 
******************************************** 
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ส่วนที่ 5 
 

วิธีการประเมินผลครั้งต่อไป 
 

๑. สำนักปลัดเทศบาล แจ้งรายละเอียดโครงการและงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้กองที่
รับผิดชอบ พร้อมวิธีการรายงานผล และแบบรายงานผลให้แต่ละกองทราบ 

๒. แต่ละกองที่ได้รับ แนวทางการจัดทำเอกสาร รายงานผลการดำเนินงาน ให้แจ้งให้กับเจ้าของโครงการ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองต่าง ๆ โดยแจ้งเป็นหนังสือภายใน 30 วัน 

๓. ในห้วงเดือนตุลาคมของทุกปี ให้จัดการประชุม คณะกรรมการฯ เพ่ือวางกรอบและแนวทางการ
ประเมิน 

๔. ในห้วงเดือนพฤศจิกายน ให้มีการจัดประชุม คณะกรรมการฯ เพ่ือกำหนดการลงพื้นที่ประเมิน 
๕. ในห้วงเดือนธันวาคม ให้มีการลงพ้ืนที่ การจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมิน และประกาศให้

ประชาชนได้รับทราบ 
 ๖. ให้มีการประสานเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลกับคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 

******************************************** 
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ภาคผนวก 
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