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งานวิชาการและแผน
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คานา
การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่สาคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงาน
เพื่อพัฒ นาองค์ก รให้ป ระสบผลสาเร็จ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งข้อ มูล ที่ได้จ ากการติด ตามและประเมิน ผล
สามารถนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้างให้บรรลุเป้าหมาย
สามารถตรวจสอบผลการดาเนินงานในภาพรวมว่าประสบผลสาเร็จตามที่กาหนดหรือไม่และนาผลที่ได้จากการ
ติดตามมาใช้ในการตัดสินใจกาหนดแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อกาหนดทิศทางการ
พัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป
เทศบาลตาบลแม่ท่าช้างจึ งจัดทารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาล
ตาบลแม่ท่าช้างเพื่อรวบรวมและสรุปผลการดาเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆจากการดาเนินงาน
นามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
จากการดาเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
สามารถนามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางานด้านการจัดทาแผนพัฒนาของตนเองให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตลอดจนมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้างเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายตามที่วางไว้

(นายอุดม ดวงดี)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่ท่าช้าง
พฤศจิกายน ๒๕64

2

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑
บทนา
 ความเป็นมา
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

4
4
5
5
5
5

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
ประชากรในการติดตามและประเมินผล
พื้นที่การติดตามและประเมินผล
ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒
ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕6๐
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

7
7
8

ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน
 รายรับ
 รายจ่าย
 โครงการที่ได้ดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

11
13
20

ส่วนที่ 4
สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ
สรุปผล

45
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม

ปัญหา
ข้อเสนอแนะ

3

ส่วนที่ ๑

4

บทนา
ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. ความเป็นมา
จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ ให้ความอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ตามหลัก แห่ง การปกครองตนเองและส่งเสริม ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เป็น
หน่ว ยงานหลัก ในการจั ดบริการสาธารณะและมีส่ วนร่วมในการแก้ไขปัญ หาในท้องถิ่นจึงส่ งผลให้ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มี บ ทบาทและอานาจหน้ าที่ เพิ่ ม มากขึ้ น จึงจาเป็ น ต้อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผ ล มีความโปร่งใส ผลการดาเนิน งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งระบบการติดตามและประเมินผลนับเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราทราบ
ผลการดาเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใดการดาเนินงานประสบผลสาเร็จ
มีป ระสิท ธิภ าพหรือ ไม่ผ ลจากการติด ตามและประเมิน ผลจะใช้ เป็น ข้อ มูล ในการปฏิบัติง านและใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ช่วยให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีทิศทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
เทศบาลตาบลแม่ท่ าช้ าง จึงถือปฏิ บัติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
มีการกาหนดอานาจหน้า ที่ข องคณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น เพื่อ ทาหน้า ที่
กาหนดแนวทางวิธ ีก ารในการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา ด าเนิน การติด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒ นารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๒.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการ
๒.๒ เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
๒.๓ เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานและความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
๒.๔ เพื่อรับทราบระดับผลสาเร็จในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
๒.๕ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการดาเนินงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนาไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ประทับช้างว่าบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
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๓. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลกิจกรรม / โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ประจาปี
งบประมาณ ๒๕64 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง 5 ด้าน ดังนี้
๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการเชิงรุก

๔. ประชากรในการติดตามและประเมินผล
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง

๕. พื้นที่การติดตามและประเมินผล
ในเขตเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง

๖. ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕63 - กันยายน ๒๕64
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ส่วนที่ ๒
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ระเบียบ และเอกสารที่เกีย่ วข้อง
ส่วนที่ ๒
ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐
หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๕๓ ในการดาเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

๒. พระราชบัญญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒
หมวด ๒ การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
มาตรา ๑๗ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทาแผนพัฒ นา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
(๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่ งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น
(๕) การคุ้ ม ครอง ดู แลและบ ารุงรัก ษาป่ าไม้ ที่ ดิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
(๖) การจัดการศึกษา
(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
(๑๑) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้า
(๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
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(๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจการไม่ว่าจะดาเนินการเอง
หรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
(๑๖) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
(๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(๒๔) จัดทากิจการใดอันเป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใน
เขตและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นอื่นร่วมกันดาเนินการหรือให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลจัดทา ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน
การพัฒนาท้องถิ่น
(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๒๗) การสั งคมสงเคราะห์ แ ละการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตเด็ ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
(๒๘) จัดทากิจ การอื่น ใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญ ญัตินี้ห รือกฎหมายอื่น
กาหนดให้เป็นอานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด

๓. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อ ๒๘ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ ๒๙คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๓๐องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือ
ร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่าง
ข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและ
ประเมินผล
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดาเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๓๑เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนโดยส่ ว นรวมและเพื่ อ ให้ การบริห ารงานขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
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ส่วนที่ ๓
-------------------------
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ผลการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๓
ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการติดตามผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕64 เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน ซึ่งได้จากการติดตามผลการดาเนินงาน
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาสรุปเป็นภาพรวมผลการดาเนินงาน
เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
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รายรับตามงบประมาณ ประจาปี ๒๕64
เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ ๑ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐กันยายน ๒๕64
รายการ
ประมาณการ
รายรับจริง
รายรับ
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น
ยอด ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

3,240,000
681,900
250,000
4,000
-

421,067.74
712,901
208,516.45
2,894.50
-

ผลต่าง

-2,818,932.26
31,001
-41,483.55
1,105.50
-

17,911,700

17,275,234.55 -636,465.45

11,200,000
12,400

13,855,484.04 2,655,484.04
-12,400

33,300,000

32,476,098.28 -823,901.72
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รายการ

รายจ่ายตามงบประมาณ ประจาปี ๒๕64
เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ ๑ตุลาคม ๒๕63– ๓๐กันยายน ๒๕64
ประมาณการ
รายจ่ายจริง
รายจ่าย

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร ( หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา
และค่าจ้างชั่วคราว )
งบดาเนินงาน ( หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค )
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น ( หมวดรายจ่ายอื่น )
งบเงินอุดหนุน ( หมวดเงินอุดหนุน )
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดย
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น

ผลต่าง

7,332,800
12,408,300

7,010,305.28 322,494.72
11,416,926.88 991,373.12

9,314,100

6,929,302.44 2,384,797.56

3,466,800
778,000
-

3,523,083.99
653,000
-

33,300,000

29,532,618.59

-56,283.99
125,000
3,767,381.41
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กราฟ – อัตราส่วนรายรับเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ปีงบประมาณ ๒๕64

รายรั บจริง ปี งบประมาณ ๒๕๖๔
หมวดภาษีอากร

หมวดค่ าธรรมเนี่ยม

๑%

2%
หมวดรายได้ จาก
ทรัพย์ สิน
๐%

หมวดภาษีจัดสรร
53%

หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 43%

จากแผนภูมิแสดงให้ เห็นว่ารายรับของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖4 เป็นรายรับ
ประเภท หมวดภาษีจัดสรรมีจานวนสูงสุดร้อยละ 53 ลาดับที่ ๒ เงินอุดหนุนทั่วไป ร้อยละ 43 และลาดับที่ 3
รายรับประเภทค่าธรรมเนียม ร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งหมด
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กราฟ– เปรียบเทียบประมาณการรายรับ และรายรับจริง
ปีงบประมาณ ๒๕๖4
20000000
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

ประมาณการรายรับ
รายรับจริ ง
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กราฟอัตราส่วนรายจ่ายเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖4

จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่ารายจ่ายของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ปีงบประมาณ ๒๕64
เป็นรายจ่ายประเภทงบบุคลากร คิดเป็น ๓๙% ลาดับที่ ๒ รายจ่ายประเภทงบดาเนินงาน คิดเป็น ๒๓%
และลาดับที่ ๓ รายจ่ายงบกลาง คิดเป็น 2๔% ของรายจ่ายทั้งหมด
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แผนภูมิเปรียบเทียบรายจ่ายประมาณการและรายจ่ายจริง
เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

14000000
12000000
10000000
8000000

6000000
4000000
2000000
0

งบกลาง

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

เงินอุดหนุน

รายจ่ายที่จ่ายจากเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์

ประมาณการรายจ่าย

7,332,800

12,408,300

9,314,100

3,466,800

778,000

-

รายจ่ายจริง

7,010,305

11,416,926

6,929,302

3,523,083

653,000

-
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เงินฝาก เงินสะสม ทุนสารองเงินสะสม ประจาปี 2564
บัญชีเงินฝากธนาคาร

28,240,565.03

บัญชีเงินสะสม

12,072,709.57

เงินทุนสารองเงินสะสม

14,211,209.82

กราฟแสดงเงินฝาก เงินสะสม ทุนสารองเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้างประจาปี ๒๕64

เงินสะสม
เงินฝากธนาคาร

๑๒,๐๗๒,๗๐๙.๕๗

๒๘,๒๔๐,๕๖๕.๐๓

ทุนสารองเงินสะสม
๑๔,๒๑๑,๒๐๙.๘๒
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ระดับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท
จานวนโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕65)
เฉพาะปี
๒๕64
171
สูตร

จานวนโครงการที่นามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
ปี ๒๕64
110

จานวนโครงการที่นามาจากแผนและจัดทาเทศบัญญัติ x ๑๐๐
จานวนโครงการในแผนสามปี

110 x ๑๐๐ = 64.33
171

คิดเป็นร้อยละ
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แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริ หารทัว่ ไป

โครงการที่เหลือ 8
โครงการ

โครงการที่ทาเสร็ จ

โครงการที่ทาเสร็จ 7
โครงการ

โครงการที่เหลือ

แผนงานบริ หารทัว่ ไป

โครงการที่เหลือ 176,525 บาท

โครงการที่ทาเสร็จ 358,874บาท
จานวนเงินที่เบิกจ่าย

จานวนเงินที่เหลือ
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แผนงานบริหารทั่วไป
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่

โครงการ

1 โครงการปกป้องสถาบันกษัตริย์และสถาบัน
สาคัญของชาติ
2 โครงการพัฒนาและดูแลเวปไซต์ของเทศบาล
3 โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสาหรับ
การทางานของผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน
4 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ( อุดหนุน ทต.
หางดง)
5 โครงการจัดตั้งตลาดชุมชน

6 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล
7 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
4,845

คงเหลือ

13,500
3,660

1,500
36,340

20,000

-

25,452

54,547

281,457

3,543

9,960

5,040

หมายเหตุ

5,155

โอนเพิ่ม
100,000
โอนลด
20,000
โอนลด
15,000

โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
1
2
3
4

โครงการ
โครงการจัดทาวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
โครงการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องทุกข์
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปรองดองสมาฉันท์
โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกและพนักงาน
6 โครงการสานักงานเทศบาลปลอดยาเสพติด
7 อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น อ.
หางดง
8 โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จานวนเงิน
10,000
5,000
5,000
200,000

9 โครงการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ Smart city

15,400

หมายเหตุ

ยกเลิกโครงการ

5,000
30,000
-

โอนลด
30,000
ยกเลิกโครงการ
โอนลด
27,000

22

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ
แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการที่ทาเสร็จ 2
โครงการ

โครงการที่เหลือ 3
โครงการ

โครงการที่ทาเสร็ จ

โครงการที่เหลือ

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการที่ทาเสร็จ 24,160 บาท

โครงการที่เหลือ 30,840 บาท
จานวนเงินที่เบิกจ่าย

จานวนเงินที่เหลือ

23

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่

โครงการ

1 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ ประจาปี 2561
2 โครงการประชุมแผนพัฒนาเทศบาล

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
22,000

คงเหลือ

2,160

2,840

หมายเหตุ

8,000

โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการจัดส่งผลงานเทศบาลเข้าประกวดรางวัลต่างๆ
2 โครงการการจัดงาน จัดนิทรรศการของเทศบาล
3 โครงการเทศบาลพบประชาชน

จานวนเงิน
5,000
10,000
5,000

หมายเหตุ

24
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
แผนงานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

โครงการที่ทาเสร็จ 2
โครงการ
โครงการที่เหลือ 5
โครงการ

โครงการที่ทาเสร็ จ

โครงการที่เหลือ

แผนงานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

โครงการที่ทาเสร็จ 84,230บาท
โครงการที่เหลือ 110,770 บาท

จานวนเงินที่เบิกจ่าย

จานวนเงินที่เหลือ

25
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่

โครงการ

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
83,150
2 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและให้บริการ
ประชาชนในเทศกาลสาคัญ

1,080

คงเหลือ
16,850

หมายเหตุ
โอนเพิ่ม
50,000

3,920

โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน
2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ประชาชน
3 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
4 โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันภัย
5 โครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน)

จานวนเงิน
10,000
5,000
10,000
15,000
50,000

หมายเหตุ

26
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โครงการที่เหลือ 3
โครงการ

แผนงานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

โครงการที่ทาเสร็จ 8
โครงการ

โครงการที่ทาเสร็ จ

โครงการที่เหลือ

แผนงานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

โครงการที่เหลือ 218,075 บาท

จานวนเงินที่เบิกจ่าย

โครงการที่ทาเสร็จ 779,225 บาท

จานวนเงินที่เหลือ

27
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ
ผลงานครูและนักเรียน
2 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ศพด.ทต.แม่ท่าช้าง
4 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในเด็กและสถานศึกษา
7 โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี
8 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
11,095

คงเหลือ

2,350

2,650

14,193

5,807

3,240
744,927

6,760
97,373

960

14,040

1,560
900

8,440
9,100

หมายเหตุ

3,905

โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสาหรับเด็ก
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
3 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและจัด
นิทรรศการผลงาน

จานวนเงิน
10,000
50,000
10,000

หมายเหตุ

28
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

โครงการที่ทาเสร็จ 7 โครงการ
โครงการที่เหลือ 8
โครงการ

โครงการที่ทาเสร็ จ

โครงการที่เหลือ

แผนงานสาธารณสุข

โครงการที่เหลือ 199,174บาท

โครงการที่ทาเสร็จ 160,823บาท
จานวนเงินที่เบิกจ่าย

จานวนเงินที่เหลือ

29
แผนงานสาธารณสุข
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่

โครงการ

1
2

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

3
4
5
6
7

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
3,843
8,120

คงเหลือ
1,156
11,880

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทต.แม่ท่าช้าง

385
47,355

19,614
2,645

เงินอุดหนุนเอกชน
- อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข 5 หมู่บ้าน
โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
โครงการอบรมให้ความรู้แกนนาสุขภาพ
ครอบครัว

80,000

40,000

12,165
8,955

2,834
1,045

หมายเหตุ

โอนเพิ่ม
20,000

โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
1
2
3
4

โครงการ
โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชน Care giver
โครงการบริหารจัดการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน
โครงการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน

จานวนเงิน
10,000
50,000
15,000
20,000

5
6
7
8

โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน
โครงการโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคสัตว์ ประจาหมู่บ้าน
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยใช้หลัก 3 Rs

5,000
5,000
5,000
10,000

หมายเหตุ

30
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการที่ทาเสร็จ 0
โครงการ

โครงการที่เหลือ 1
โครงการ

โครงการที่ทาเสร็ จ

โครงการที่เหลือ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการที่ทาเสร็จ 0 บาท

โครงการที่เหลือ 20,000 บาท
จานวนเงินที่เบิกจ่าย

จานวนเงินที่เหลือ

31
แผนงานสังคมสงเคราะห์
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่

โครงการ

-

-

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
-

คงเหลือ

หมายเหตุ

-

-

จานวนเงิน
20,000

หมายเหตุ

โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

32
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการที่ทาเสร็จ
17 โครงการ

โครงการที่เหลือ 1
โครงการ

โครงการที่ทาเสร็ จ

โครงการที่เหลือ

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการที่เหลือ 435,850 บาท

โครงการที่ทาเสร็จ 2,923,750บาท
จานวนเงินที่เบิกจ่าย

จานวนเงินที่เหลือ

33
แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โครงการ

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายชุมชนธารอิงดอย
34,400
หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
26,000
หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุงกล้อง cctv (ส่วนขยายระยะที่
96,500
2 ) ชุมชนธารอิงดอย หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์โอทอป หมู่ที่ 6
190,000
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 439,000
ลาเหมืองแม่ขัก หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริม
428,000
เหล็ก หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยูคอนกรีต
118,500
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนสาย ชม.ถ.
146,000
204-01 หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้าค
220,000
สล. ซอย 3 บ้านดง หมู่ที่ 9
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้าคอนกรีตเสริม
80,000
เหล็กข้างอาคาร ศสมช. หมู่ที่ 9
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
40,000
เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
143,500
ลาเหมืองลัวะ หมู่ที่ 7
โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักข้างศูนย์โอทอป หมู่ 249,000
ที่ 6
โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก ข้างหอพัก หมู่ที่ 8
70,000
โครงการปรับปรุงกล้อง cctv ภายในและ
65,850
โดยรอบสานักงาน
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศิริวนากา
80,000
วิละอนุสรณ์ หมู่ที่ 9
โครงการขยายผิวจราจรสายทาง ชม.ถ.204-01 497,000
หมู่ที่ 7

คงเหลือ

หมายเหตุ

20,200
50,000
11,000
1,000
-

โอนเพิ่ม
22,000
โอนเพิ่ม
15,000

30,000
6,500
1,000
150

1,000

โอนเพิ่ม
80,000
498,000

34
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งขวา
ระยะที่ 1

จานวนเงิน
310,000

หมายเหตุ
โอนลด

35
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน

โครงการที่ทาเสร็จ 4
โครงการ

โครงการที่เหลือ 15
โครงการ

โครงการที่ทาเสร็ จ

โครงการที่เหลือ

แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน

โครงการที่ทาเสร็จ 40,050บาท

โครงการที่เหลือ 216,950 บาท

จานวนเงินที่เบิกจ่าย

จานวนเงินที่เหลือ

36
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่
1
2
3
4

โครงการ

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี
13,200
โครงการฝึกอาชีพด้านสิ่งประดิษฐ์
7,850
โครงการส่งเสริมคนดีศรีแม่ท่าช้าง
1,000
อุดหนุนโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
18,000
ปลอดภัยและป้องกันปัญหายาเสพติด หมู่
1,5,6,7,8,9

คงเหลือ

หมายเหตุ

1,800
7,150
9,000

โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โครงการ
โครงการผู้สูงอายุประจาเดือน
โครงการเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น
โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิสตรี
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
โครงการธนาคารความดี
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
โครงการฝึกอาชีพการทาอาหาร
โครงการฝึกอาชีพการทาสมุนไพรและยาเมือง
โครงการฝึกอาชีพด้านงานช่างต่างๆ
โครงการเดินตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา

จานวนเงิน
54,000
5,000
10,000
5,000
10,000
10,000
5,000
20,000
5,000
5,000
10,000
15,000
10,000
15,000
20,000

หมายเหตุ
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการที่เหลือ 6
โครงการ

โครงการที่ทาเสร็ จ

โครงการที่ทาเสร็จ 8
โครงการ

โครงการที่เหลือ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการที่ทาเสร็จ 68,761บาท

โครงการที่เหลือ 381,239 บาท

จานวนเงินที่เบิกจ่าย

จานวนเงินที่เหลือ
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.แม่ท่าช้าง
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีดงพระเจ้า
นั่งโก๋น
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่า
ช้าง
โครงการอุ๊ยสอนหลาน

2
3
4
5
6
7
8

โครงการฝึกอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ประกวดผลงาน
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พุทธศาสนา

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
6,980

คงเหลือ
18,020

4,923
26,263

77
13,737

5,040
14,917

34,960
185,083

3,663

6,337

4,985

10,015

1,990

3,010

หมายเหตุ

โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 120ปี ของดีแม่ท่าช้าง
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ

จานวนเงิน
50,000
-

3

10,000

4
5
6

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับ
อาเภอหางดง
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
โครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการธรรมะเพื่อประชาชน

10,000
10,000
30,000

หมายเหตุ
ยกเลิกโครงการ
โอนลด
100,000
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แผนงานการเกษตร
โครงการที่เหลือ 5
โครงการ

แผนงานการเกษตร

โครงการที่ทาเสร็จ 3
โครงการ

โครงการที่ทาเสร็ จ

โครงการที่เหลือ

แผนงานการเกษตร

โครงการที่ทาเสร็จ 9,040 บาท

โครงการที่เหลือ 70,960บาท
จานวนเงินที่เบิกจ่าย

จานวนเงินที่เหลือ
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แผนงานการเกษตร
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่

โครงการ

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
1 โครงการธนาคารใบไม้ “เก็บใบไม้ ลดการเผา ลด
800
หมอกควัน”
2 โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
2,930
พอเพียงตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
3 โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอด
5,310
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล

คงเหลือ

หมายเหตุ

9,200
7,070
4,690

โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงกรฝึกอบรมอาชีพด้านเกษตร
2 โครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
3 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้
4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทาและใช้ปุ๋ยหมัก
5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพสธ)

จานวนเงิน
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

หมายเหตุ
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แผนงานงบกลาง
โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
ที่

โครงการ

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จานวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน
4,897,100

คงเหลือ
236,500

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,137,200

154,000

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

96,500

23,500

หมายเหตุ
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นและบริการประชาชน
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นและบริการประชาชนวัดจากการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้างประจาปี ๒๕๖4 ซึ่งสารวจโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสามารถ
สรุปผลได้ ดังนี้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
(1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
(2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
(3) ด้านช่องทางการให้บริการ
(4) ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
จากผลการประเมินพบว่าประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการของเทศบาลตาบลแม่
ท่าช้าง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 ด้วย ค่าคะแนนเฉลี่ย 117.04 คิดเป็นร้อยละ
90.03 คุณภาพการให้บริการระดับ 9
1. ระดับความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อการให้บริการ
จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อการให้บริการพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้วย
ค่าคะแนนเฉลี่ย 117.04 คิดเป็นร้อยละ 90.03 คุณภาพของการให้บริการในระดับ 9 มีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่ามีคุณภาพการให้บริการในระดับ 8 คะแนนเฉลี่ย 22.48 คิด
เป็นร้อยละ 89.93 ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การให้บริการ ตามลาดับก่อนหลัง (ค่าเฉลี่ย 4.40)
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่ามีคุณภาพการให้บริการในระดับ 9 คะแนนเฉลี่ย 36.45 คิดเป็นร้อยละ 91.13
ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.53)
3) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่ามีคุณภาพการให้บริการในระดับ 9 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 18.49 ร้อยละ 92.43
ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ช่องทางการให้บริการประชาชน นอกสถานที่มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย
4.41)
4) ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก พบว่ามีคุณภาพการให้บริการในระดับ 8 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 39.63
ร้อยละ 88.06 ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การจัดภูมิทัศน์ สะอาด งามตา (ค่าเฉลี่ย 4.46)
2. ระดับความพึงพอใจ จาแนกตามงานที่ให้บริการ ดังนี้
1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 118.07 คิดเป็นร้อย
ละ 90.82 คุณภาพของการให้บริการระดับ 9
2) งานด้านการศึกษา ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 116.79 คิดเป็นร้อยละ 89.84 คุณภาพของ
การให้บริการระดับ 8
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3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 117.76 คิดเป็นร้อยละ
90.58 คุณภาพของการให้บริการระดับ 9
4) งานด้านสาธารณสุข ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 115.55 คิดเป็นร้อยละ 88.88 คุณภาพของ
การให้บริการระดับ 8
สรุปรายละเอียดของการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจ 4 ด้าน
จากการประเมินพบว่าการให้บริการของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง มีคะแนนรวมเฉลี่ย 117.04 คิดเป็นร้อยละ 90.03
คุณภาพของการให้บริการระดับสูงมาก โดยมีรายละเอียดในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนน เฉลี่ย 22.60 คิดเป็น
ร้อยละ 90.40
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 36.96 คิดเป็นร้อยละ 92.40
3) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 18.69 คิดเป็นร้อยละ 93.45
4) ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 39.82 คิดเป็นร้อย
ละ 88.49
สรุปประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ของเทศบาล
ตาบลแม่ท่าช้าง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 118.07 คิดเป็นร้อยละ 90.82 คุณภาพของการให้บริการระดับ 9
(2) งานด้านการศึกษา
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนน เฉลี่ย 22.58 คิดเป็น
ร้อยละ 90.32
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 36.38 คิดเป็นร้อยละ 90.95
3) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 18.46 คิดเป็นร้อยละ 92.30
4) ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 39.37 คิดเป็นร้อย
ละ 87.49
สรุปประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่องานด้านการศึกษา ของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 116.79 คิดเป็นร้อยละ 89.84 คุณภาพของการให้บริการระดับ 8
(3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนน เฉลี่ย 22.60 คิดเป็น
ร้อยละ 90.40
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 36.63 คิดเป็นร้อยละ 91.58
3) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 18.62 คิดเป็นร้อยละ 93.10
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4) ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 39.91 คิดเป็นร้อย
ละ 88.69
สรุปประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตาบล
แม่ท่าช้าง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 117.76 คิดเป็นร้อยละ 90.58 คุณภาพของการให้บริการระดับ 9
(4) งานด้านสาธารณสุข
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนน เฉลี่ย 22.15 คิดเป็น
ร้อยละ 88.60
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 35.83 คิดเป็นร้อยละ 89.58
3) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 18.17 คิดเป็นร้อยละ 90.85
4) ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 39.40 คิดเป็นร้อย
ละ 87.56
สรุปประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่องานด้านสาธารณสุข ของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 115.55 คิดเป็นร้อยละ 88.88 คุณภาพของการให้บริการระดับ 8
ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง จะอยู่ในระดับ
คุณภาพ 9 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 4 มิติของการให้บริการนี้
เป็นการประเมินประสิทธิภาพของการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
ในส่วนของการประเมิน
ประสิทธิผลการดาเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้การประเมินผลแผนเพื่อการพัฒนามาเป็นองค์ประกอบ
เพิ่มเติม เพื่อให้เห็นภาพของการนาผลการประเมินทั้งสองส่วนรวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ดาเนินงานในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเองด้วย
อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีแนวทางในการพัฒนาในภาพรวม ดังต่อไปนี้
1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรตระหนักว่าการพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงส่วนย่อหรือส่วนย่อยของการ
พัฒนาที่ระดับประเทศเท่านั้น ควรนาเสนอและแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่เป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน
2) ควรวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจให้แต่ละท้องถิ่นพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด มีความพอเพียงในการงาน
อาชีพ หรือธุรกิจขนาดเล็ก โดยการใช้วัตถุดิบ แรงงาน ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากขึ้น เน้นที่ความแตกต่างความเป็นตัวตน
ของตัวเอง
3) ควรกาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และการวางแผนการทางานมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน จะทาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ และมีจุดแข็งในฐานะที่เป็นพลเมืองของชุมชนนั้นๆ
4) ควรทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปกครองโดยตนเองได้มากขึ้น ลดความเป็นผู้แทน ลดความเป็นราชการและ
ความเป็นรัฐ ให้เป็นการปกครองโดยประชาชน และโดยประชาชนให้มากขึ้น
5) ควรมีการกาหนดมาตรฐานของการให้บริการที่นามาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้การวิเคราะห์
ข้อมูลสามารถแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ได้
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6) การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต้องการ และปัญหาย่อมต่างกัน
ออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหา
และความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การบริหารจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเสียเวลา
เสนอเรื่องขออนุมัติไปยังส่วนเหนือขึ้นไป ท้องถิ่นจะบริหารงานให้เสร็จสิ้นลงภายในท้องถิ่นนั่นเองไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลา
และค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็น
7) การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการเป็นการดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ โดยการหาความรู้ เทคนิค และ
วิธีการพัฒนา และดาเนินการใหม่ ๆ และถ่ายทอดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ การถ่ายทอดองค์ความรู้
(Know - how) การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8) ควรให้ความสาคัญกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
และประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องการจากสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ จะทาให้เกิดการเคลื่อนตัว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นก็เพื่อให้ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง ซึง่
จะทาให้เกิดการคานอานาจกันระหว่างท้องถิ่นกับผู้รับผลประโยชน์ในท้องถิ่น
9) ควรกาหนดให้มีการกากับ ตรวจสอบการใช้อานาจของท้องถิ่นในการกากับ ดูแล ตรวจสอบเป็นการตรวจสอบในเชิง
มาตรฐาน ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานกลาง อันเป็นมาตรฐานพื้นฐานที่มีความจาเป็น เพื่อให้ท้องถิ่นปฏิบัติให้ได้อย่างน้อยให้
ถึงมาตรฐานขั้นต่า แต่ทั้งนี้ท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงาน ดาเนินการให้สูงกว่ามาตรฐานของรัฐได้
10) ควรพัฒนาระบบสนับสนุน (Back up) ให้กับท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้าง
ระบบประกันให้กับผู้รับบริการ หรือ ประชาชนว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุด
11) ควรพัฒนาความรวดเร็วในการให้บริการเป็นเรื่องที่สามารถกระทาได้ทั้งขั้นตอนก่อนการให้บริการซึ่งได้แก่ การ
วางแผน การเตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะให้บริการและการนาบริการไปสู่ผู้ที่สมควรที่จะได้รับบริการเป็นการ
ล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาหรือความเสียหาย การพัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอนให้บริการเมื่อมีผู้มาติดต่อขอรับบริการ
และการพัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอนภายหลังการให้บริการ เป็นเพื่อให้วงจรของการให้บริการสามารถดาเนินต่อเนื่อง
ไปได้อย่างรวดเร็ว
จากผลการศึกษาดังกล่าวที่พบว่า
ผู้รับบริการที่มาใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน แสดงว่าเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ยึดหลักและปัจจัยในการ
ให้บริการประชาชนเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บังเกิดผลแก่ส่วนรวมอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน
ที่มารับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วตรงกับความต้องการ และได้รับความสบายใจสอดคล้องกับหลักการบริการ
สาธารณะ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง มีความตระหนักว่าตนคือผู้ให้บริการ จึงทาให้
ผู้รับบริการส่วนใหญ่เกิดความพึงพอใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาระดับ
คุณภาพของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ และรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
โดยมีวิธีการศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
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(Quantitative analysis) ด้วยการใช้แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) ด้วย
การตอบคาถามปลายเปิด จากการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนประกอบกัน โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง เลือกลักษณะส่วนงานที่รับบริการต่อปี 4 ด้าน คือ
1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
2) งานด้านการศึกษา
3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
4) งานด้านสาธารณสุข
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แนวทางการบริหารจัดการในการให้บริการของเทศบาลตาบล แม่ท่าช้าง ในทั้ง
4 ด้าน สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการหรือระดับคุณภาพการให้บริการเท่ากับ 9 ซึ่งเป็นระดับคุณภาพ
ที่สูงมาก ดังนั้นเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น และควรนาข้อมูลที่ได้
จากงานวิจัยนี้ไปใช้พัฒนาและปรับปรุงในประเด็นต่าง ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการให้สามารถ
ปรากฏผลความพึงพอใจที่มีต่อเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ให้มากขึ้น
ในการสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
โดยใช้แบบสอบถามที่มีคาถาม
ปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงสิ่งที่ต้องการให้เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง พบว่ามีข้อเสนอแนะ ดังนี้
▪ ควรเพิ่มการยื่นขอใบอนุญาตผ่านเว็ปไซต์
▪ เพิ่มเก้าอี้นั่งรอสาหรับมาติดต่อมากกว่านี้
▪ การถอดรองเท้าหากต้องหารให้ถอดรองเท้าควรมีรองเท้าสาหรับให้ใส่สาหรับประชาชน ผู้ที่มาติดต่อด้วย
▪ ควรมีรถเข็นบริการผู้พิการด้วย
▪ ควรเพิ่มข่องทางการยื่นเอกสารผ่านทางออนไลน์มากกว่านี้
▪ ควรออกเก็บภาษีตามหมู่บ้านบ้าง
▪ ควรให้บริการนอกสถานที่ เช่น แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
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ส่วนที่ ๔
สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ ๔
สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ
๑. สรุปผล
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕64 เพื่อ
รวบรวมข้อ มูล และวิเคราะห์ ผลการดาเนิน งานของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้างในภาพรวมการประมวลผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดาเนินงานเทศบาลตาบลแม่ท่าช้างในภาพรวมสรุปได้ดังนี้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ได้ดาเนินการติดตามผล
การดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบั ติขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการได้กาหนดแนวทางการพิจารณาติดตามผลการ
ดาเนินงาน แบ่งตามรายไตรมาส ๔ ไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑

(ตุลาคม ๒๕63– ธันวาคม ๒๕64)

ไตรมาสที่ ๒

(มกราคม ๒๕64– มีนาคม ๒๕64)

ไตรมาสที่ ๓

(เมษายน ๒๕64 – มิถุนายน ๒๕64)

ไตรมาสที่ ๔

(กรกฎาคม ๒๕64– กันยายน ๒๕64)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้างขอสรุปรายงานผลและเสนอ
ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕65) ของเทศบาลตาบลแม่ท่า
ช้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕64 ดังนี้
๑. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61– ๒๕65) ของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง การดาเนินการ
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไข เพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3
๒. มีการนานโยบายการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ที่ประกาศไว้ไปดาเนินการครบทุกด้าน มี
ความสอดคล้องสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ แผนชุมชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ในทุกด้าน
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๓ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ประจาปี ๒๕64 สรุปได้ดังนี้

๓.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนาประจาปี ๒๕64 จานวน 169 โครงการ
จานวนโครงการที่ดาเนินการจริง จานวน 128 โครงการคิดเป็นร้อยละ 75.74
๓.๒ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาประจาปี ๒๕64จานวน 49,313,000 บาท
จานวนงบประมาณที่ได้ดาเนินการจริง จานวน 12,236,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.81
๓.๓ ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามโครงการที่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน
๒๕63 )ประจาปีงบประมาณ ๒๕64 (ตามข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64) มีทั้งสิ้นจานวน 61 โครงการ
ประกอบด้วยโครงการตามเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 จานวน 72 โครงการ จากทั้งสิ้น 128
โครงการ
ปรากฏผลการดาเนินงาน ดังนี้
- จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.25
- จานวนโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.14
๔ โครงการและงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาประจาปี ๒๕64 เป็นโครงการที่มาจากการประชาคม และ
เป็นโครงการที่หน่วยงานราชการ คณะกรรมการหมู่บ้านเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง กลุ่มอาชีพเทศบาล
ตาบลแม่ท่าช้าง คณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้านเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง ชมรมเด็ก เละ
เยาวชน ชมรมผู้สูงอายุ ที่ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
๕ การติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของเทศบาลต าบลแม่ ท่ า ช้ า ง เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

( ว่าทีร่ ้อยเอกยศภัศ เชื้อสะอาด )
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง

