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คํานํา 

  การติดตามและประเมินผลเปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางยิ่งตอผูบริหารทองถ่ินในการบริหารงาน 
เพ่ือพัฒนาองคกรใหประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวซึ่งขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล
สามารถนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานของเทศบาลตําบลแมทาชางใหบรรลุเปาหมาย
สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานในภาพรวมวาประสบผลสําเร็จตามท่ีกําหนดหรือไมและนําผลท่ีไดจากการ
ติดตามมาใชในการตัดสินใจกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรเพื่อกําหนดทิศทางการ
พัฒนาทองถ่ินในครั้งตอไป 
  เทศบาลตําบลแมทาชางจึงจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลแมทาชางเพ่ือรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆจากการดําเนินงาน
นํามาเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  จากการดําเนินงานดานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้หวังเปนอยางยิ่งวาจะ
สามารถนํามาใชในการปรับปรุงกระบวนการทํางานดานการจัดทําแผนพัฒนาของตนเองใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนตลอดจนมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชางเพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายตามท่ีวางไว 
 
 

 
     (นายทรัพยทวี คํามา) 
        นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง 
            6 พฤศจิกายน ๒๕63 
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บทนํา 
 

สวนท่ี  ๑ 
บทนํา 

 

๑.  ความเปนมา 
  จากการท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ใหความอิสระแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
หนวยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการแกไขปญหาในทองถ่ินจึงสงผลใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึนจึงจําเปนตองมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปรงใส ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนในทองถ่ินซ่ึงระบบการติดตามและประเมินผลนับเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยใหเราทราบ
ผลการดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการมากนอยเพียงใดการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ
มีประสิทธิภาพหรือไมผลจากการติดตามและประเมินผลจะใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานและใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ชวยใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีทิศทางการพัฒนาท่ีตรงตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง 
  เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
มีการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อทําหนาท่ี
กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน โดยประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

๒.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  ๒.๑  เพ่ือติดตามความกาวหนาผลการดําเนินโครงการ 
  ๒.๒  เพ่ือติดตามผลการใชจายงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

๒.๓  เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานและความพึงพอใจของ 
       ประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง 

  ๒.๔  เพ่ือรับทราบระดับผลสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง 
  ๒.๕  เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน   
                            มาใชเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุงผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
  ๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือนําไปสูการประเมินยุทธศาสตร 
                         การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ประทับชางวาบรรลุวัตถุประสงค  
                          และเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม 
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๓.  ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
  ติดตามและประเมินผลกิจกรรม / โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง ประจําป
งบประมาณ ๒๕61 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมทาชาง  ๔   ดาน   ดังนี้ 
  ๓.๑ ยุทธศาสตรการสรางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  ๓.๒  ยุทธศาสตรการสรางเสริมประสิทธิภาพในการทํางานและการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน 
  ๓.๓  ยุทธศาสตรการสงเสริมคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ๓.๔  ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและมีสวน
รวม 

๔.  ประชากรในการติดตามและประเมินผล 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง 

๕.  พ้ืนท่ีการติดตามและประเมินผล 
  ในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง 

๖.  ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
  ระหวางเดือนตุลาคม  ๒๕62   -  กันยายน  ๒๕63 
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ระเบียบ  และเอกสารที่เก่ียวของ 
 

สวนท่ี   ๒ 
ระเบียบ  และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

๑.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   
     หมวด ๑๔  การปกครองสวนทองถิ่น     
   มาตรา  ๒๘๗  วรรค  ๓  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานการดําเนินงานตอ
ประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจาย  และผลการดําเนินงานในรอบป  เพ่ือใหประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๒ 
หมวด  ๒   การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

มาตรา  ๑๗ภายใตบังคับมาตรา ๑๖  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีใน
การจดัระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  ดังนี้ 
   (๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 (๒)  การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
   (๓)  การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน 
   (๔)  การแบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืน 
   (๕) การคุมครอง  ดูแลและบํารุงรักษาปาไม   ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
   (๖)  การจัดการศึกษา 
   (๗) การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   (๘)  การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
   (๙)  การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
   (๑๐)  การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
   (๑๑)  การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
   (๑๒)  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง   

(๑๓)  การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา 
   (๑๔)  การสงเสริมการทองเท่ียว 
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   (๑๕) การพาณิชย  การสงเสริมการลงทุนและการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเอง
หรือรวมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
   (๑๖)  การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน 
   (๑๗)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
   (๑๘) การสงเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
   (๑๙)  การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 
   (๒๐)  การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
   (๒๑)  การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
   (๒๒)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๒๓)  การจดัใหมีระบบรกัษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 
   (๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใน
เขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหาร
สวนตําบลจัดทํา  ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
   (๒๕)  สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นใน
การพัฒนาทองถ่ิน 
   (๒๖) การใหบริการแกเอกชน  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
   (๒๗) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และ
ผูดอยโอกาส 
   (๒๘)  จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
   (๒๙)   กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 
 

๓.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

     หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          ขอ  ๒๘ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ประกอบดวย 

          (๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
                    (๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

                              (๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
                              (๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
                              (๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
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  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
           กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
                   ขอ ๒๙คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

          (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

       (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง   ภายในเดือนธันวาคมของทุกป   ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

         (๔)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
       ขอ ๓๐องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือ

รวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้   
(๑)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทําราง 

ขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือ
เสนอผูบริหารทองถ่ิน 
         (๒)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด  ขอบขายและรายละเอียดของงาน 

       (๓)  หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผล 

(๔)  ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล  เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(๕)  ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

ขอ ๓๑เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน   ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม   
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สวนที่  ๓ 

------------------------- 
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ผลการดําเนินงาน   
 

สวนท่ี  ๓ 
ผลการดําเนินงาน   

  สรุปผลการติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง
ประจําปงบประมาณ ๒๕63 เพ่ือรวบรวมขอมูลผลการดาํเนินงาน  ซ่ึงไดจากการติดตามผลการดําเนินงาน 
การติดตามการใชจายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมาสรุปเปนภาพรวมผลการดําเนินงาน  
เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารทองถ่ินในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาทองถ่ิน  ดังนี้ 
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รายรับตามงบประมาณ ประจําป ๒๕63 
เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

ตั้งแตวันท่ี ๑ตุลาคม ๒๕62 – ๓๐กันยายน ๒๕63 
รายการ ประมาณการ

รายรับ 
รายรับจริง ผลตาง 

รายไดจัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร 
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
หมวดรายไดจากทุน 
รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 

 
3,065,000 
479,500 
250,000 

- 
5,500 

- 
 
 

18,856,000 
 
 

11,144,000 
- 
 
 

 
159,703.03 
536,617.30 
171,313.75 

- 
300 

- 
 
 

13,479,471.51 
 
 

9,639,666 
12,312 

 
-2,905,296.97 
+57,117.30 
-78,686.25 
- 
-5,200 
- 
 
 
-5,376,528.49 
 
 
-1,504,334 
+12,312 

รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังส้ิน 33,800,000 23,999,383.59 -9,800,616.41 
 

ยอด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
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รายจายตามงบประมาณ ประจําป ๒๕63 
เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

ตั้งแตวันท่ี ๑ตุลาคม ๒๕62– ๓๐กันยายน ๒๕63 
รายการ ประมาณการ

รายจาย 
 

รายจายจริง ผลตาง 

รายจายตามงบประมาณรายจาย 
งบกลาง 
งบบุคลากร ( หมวดเงินเดือน คาจางประจํา 
และคาจางชั่วคราว ) 
งบดําเนินงาน ( หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค ) 
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินสิ่งกอสราง) 
งบรายจายอ่ืน ( หมวดรายจายอ่ืน ) 
งบเงินอุดหนุน ( หมวดเงินอุดหนุน ) 
รายจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดย
วัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 

 
6,889,500 

12,231,470 
 

9,919,130 
 

3,771,900 
- 

988,000 
- 
 

 
5,450,080 
9,119,656 

 
5,520,283.21 

 
1,353,188 

- 
660,456.20 

- 

 
1,439,420 
3,111,814 
 
4,398,846.79 
 
2,418,712 
- 
327,543.80 
- 

รวมเงินตามประมาณการรายจายท้ังส้ิน 33,800,000 22,103,663.41 11,696,336.53 
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กราฟ – อัตราสวนรายรับเทศบาลตําบลแมทาชาง ปงบประมาณ ๒๕63 

 

จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวารายรับของเทศบาลตําบลแมทาชาง ปงบประมาณ ๒๕๖3 เปนรายรับ
ประเภท หมวดภาษีจัดสรรมีจํานวนสูงสุดรอยละ 56 ลําดับท่ี ๒ เงินอุดหนุนท่ัวไป รอยละ 40 และลําดับท่ี 3 
รายรับประเภทคาธรรมเนียม รอยละ 2 ของรายไดท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายรับจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

หมวดภาษีจัดสรร 

๕๖% 

หมวดเงนิอุดหนุน

ท่ัวไป 40% 

หมวดภาษีอากร

๑ % 
หมวดรายได้จาก

ทรัพย์สิน 

2 % 

หมวดรายได้

เบ็ดเตล็ด 

๐ % 

เงนิอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดย

ระบุวัตถุประสงค์๐ % 
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กราฟ– เปรียบเทียบประมาณการรายรับ และรายรับจริง 

ปงบประมาณ ๒๕๖3 
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กราฟอัตราสวนรายจายเทศบาลตําบลแมทาชาง ปงบประมาณ ๒๕๖3 

 

 จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวารายจายของเทศบาลตําบลแมทาชาง ปงบประมาณ ๒๕63 
เปนรายจายประเภทงบบุคลากร คิดเปน ๔๑% ลําดับท่ี ๒ รายจายประเภทงบดําเนินงาน คิดเปน ๒5% 
และลําดับท่ี ๓ รายจายงบกลาง คิดเปน 25% ของรายจายท้ังหมด 
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0
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8000000

10000000

12000000

14000000 แผนภูมเิปรยีบเทียบรายจายประมาณการและรายจายจรงิ 

เทศบาลตําบลแมทาชาง ปงบประมาณ  ๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

 

งบกลาง งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุน รายจายที่จายจากเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุ

วัตถุประสงค 

     ประมาณการรายจาย 6,889,500 12,231,470 9,919,130 3,771,900 488,000 - 

     รายจายจริง 5,450,080 9,119,656 5,520,283.21 1,353,188 660,456.2 12,400 
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เงินฝาก เงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสม ประจําป 2563 

บัญชีเงินฝากธนาคาร  24,950,501.82 

บัญชีเงินสะสม   11,210,168.28 

เงินทุนสํารองเงินสะสม  13,750,774.29  

 
 

กราฟแสดงเงินฝาก เงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสมของเทศบาลตําบลแมทาชางประจําป ๒๕63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงนิสะสม 

๑๑,๒๑๐,๑๖๘.๒๘ 

 

ทุนสํารองเงินสะสม 

๑๓,๗๕๐,๗๗๔.๒๙ 

 

เงนิฝากธนาคาร 

๒๔,๙๕๐,๕๐๑.๘๒ 
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ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาสามปของ อปท 

จํานวนโครงการในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕65) 

เฉพาะป  
๒๕63 

จํานวนโครงการท่ีนํามาจากแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพ่ือจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ 

ป ๒๕63 

คิดเปนรอยละ 

168 128  
 

สูตร  จํานวนโครงการท่ีนํามาจากแผนและจัดทําเทศบัญญัติ x ๑๐๐ 

จํานวนโครงการในแผนสามป 

 

128 x  ๑๐๐   = 76.19 

  168 
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แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานบริหารทัว่ไป 

โครงการท่ีทําเสร็จ โครงการท่ีเหลอื 

แผนงานบริหารทัว่ไป 

จํานวนเงินท่ีเบกิจ่าย จํานวนเงินท่ีเหลอื 

 โครงการท่ีเหลือ 6  

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 6 

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 135,960บาท 

 โครงการท่ีเหลือ 355,000 บาท 
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แผนงานบริหารท่ัวไป 

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว 

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการปกปองสถาบันกษัตริยและสถาบัน
สําคัญของชาติ 

2,675 7,325  

2 โครงการพัฒนาและดูแลเวปไซตของเทศบาล 13,500 1,500  

3 โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับ
การทํางานของผูบริหาร สมาชิก และพนักงาน 

39,785 215 โอนเพ่ิม 
20,000 

4 โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ อปท. ( อุดหนุน ทต.
หางดง) 

20,000 -  

5 โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและประเพณี
ทองถ่ิน (อุดหนุน ท่ีวาการ อ.หางดง) 

30,000 -  

6 โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ 
(อุดหนุนท่ีวาการ อ.หางดง) 

30,000   

 -     
 

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการจัดทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล 10,000  
2 โครงการจัดการเลือกตั้ง 300,000 โอนเพ่ิม 

55,000 
โอนออก 

245,000 
3 โครงการการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารและรับเรื่องราวรอง

ทุกข 
10,000 โอนออก 

5,000 
4 โครงการบริหารจัดการศูนยปรองดองสมาฉันท 10,000  
5 โครงการฝกอบรมเก่ียวกับการปองกันการทุจริตแกผูบริหาร สมาชิก

สภา และพนักงาน 
20,000  

6 โครงการสํานักงานเทศบาลปลอดยาเสพติด 5,000  
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แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ โครงการท่ีเหลอื 

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 

จํานวนเงินท่ีเบกิจ่าย จํานวนเงินท่ีเหลอื 

 โครงการท่ีเหลือ 3 

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 4

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 39,308 บาท 

 โครงการท่ีเหลือ 15,000 บาท 
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แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว 

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการการจัดงาน จัดนิทรรศการของเทศบาล 9,070 930  
2 โครงการเทศบาลพบประชาชน 888 4,112  
3 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติราชการ ประจําป 2561 
28,470 1,530  

4 โครงการประชุมแผนพัฒนาเทศบาล 880 4,120  
 

 

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการจัดสงผลงานเทศบาลเขาประกวดรางวัลตางๆ 5,000 โอนลด 

5,000 
2 โครงการจัดเก็บขอมูลตางๆของเทศบาล 5,000  
3 โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนชุมชน 5,000  
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แผนงานบริหารงานคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานบริหารงานคลงั 

โครงการท่ีทําเสร็จ โครงการท่ีเหลอื 

แผนงานบริหารงานคลงั 

จํานวนเงินท่ีเบกิจ่าย จํานวนเงินท่ีเหลอื 

 โครงการท่ีเหลือ 0  

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 1

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 200,000บาท 

 โครงการท่ีเหลือ 0 บาท 
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แผนงานบริหารงานคลัง 

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว 

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการจางเหมาปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินเพ่ือรองรับภาษีท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 
 

200,000 - - 

 

 

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
- - - - 
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แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการรักษาความสงบภายใน 

โครงการท่ีทําเสร็จ โครงการท่ีเหลอื 

แผนงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการรักษาความสงบภายใน 

จํานวนเงินท่ีเบกิจ่าย จํานวนเงินท่ีเหลอื 

 โครงการท่ีเหลือ 3

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 3 

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 27,358บาท 

 โครงการท่ีเหลือ 25,000 บาท 
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แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว 

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน 20,198 29,802  
2 โครงการปองกันอุบัติเหตุและใหบริการ

ประชาชนในเทศกาลสําคัญ 
3,420 1,580  

3 โครงการฝกอบรมซักซอมแผนปองกันภัย 3,740 11,260  
 

 

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน 
10,000  

2 โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแกประชาชน 

5,000  

3 โครงการบริหารจัดการศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เทศบาลตําบลแมทาชาง 

10,000  
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แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา 

โครงการท่ีทําเสร็จ โครงการท่ีเหลอื 

แผนงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา 

จํานวนเงินท่ีเบกิจ่าย จํานวนเงินท่ีเหลอื 

 โครงการท่ีเหลือ 2 

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 7 

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 741,924บาท  โครงการท่ีเหลือ 80,000 บาท 
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แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว 

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานนิทรรศการเปดบานวิชาการ 
ผลงานครูและนักเรียน 

2,450 22,550  

2 โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง 

1,120 3,880  

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม 
ศพด.ทต.แมทาชาง 

1,634.15 28,365.85  

4 โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก 2,360 7,640  
5 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา 
727,800 138,500 โอนลด 

4,000 
6 โครงการสงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะ

วิชาการและจัดนิทรรศการผลงาน 
1,300 13,700  

7 โครงการหนูนอยฟนสวยสุขภาพดี 5,260 4,740  
 

 

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการปรับปรุงหลกัสตูรสถานศึกษา 20,000  
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 60,000  
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แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานสาธารณสขุ 

โครงการท่ีทําเสร็จ โครงการท่ีเหลอื 

แผนงานสาธารณสขุ 

จํานวนเงินท่ีเบกิจ่าย จํานวนเงินท่ีเหลอื 

 โครงการท่ีเหลือ 8

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 15 โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 1,282,637.14

บาท 

 โครงการท่ีเหลือ 85,000 บาท 
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แผนงานสาธารณสุข 

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว 

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงคประชาสัมพันธงานสาธารณสุข 7,895 2,105  

2 โครงการเฝาระวังและปองกันโรคโควิด 19 22,490 27,510 โอนเพ่ิม 
50,000 

3 โครงการบริหารจัดการแกไขปญหาขยะในพ้ืนท่ี 1,075,654.50 124,345.50  

4 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 17,400 2,600  

5 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 16,560 3,440  
6 โครงการบริหารจัดการศูนยฟนฟูสถขภาพชุมชน 2,790 17,210  

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ทต.แมทาชาง 32,897.64 17,102.36  
8 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันโรคสัตว

ประจําหมูบาน 
6,160 3,840  

9 โครงการสงเสริมการจัดการขยะในชุมชนโดยใช
หลัก 3 Rs 

790 9,210  

10 เงินอุดหนุนเอกชน 
- อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 5 หมูบาน  

10,000 20,000 ยกเวนหมู 5 

11 โครงการปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ 6,160 8,840  
 

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ ผูพิการในชุมชน Care giver 10000  
2 โครงการอบรมใหความรูแกนนําสุขภาพครอบครัว 10,000  
3 โครงการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสิ่งแวดลอมฯ 10,000  
4 โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย 5,000  
5 โครงการรณรงคแกไขปญหาหมอกควัน 10,000  

6 โครงการรณรงคลดโลกรอน 10,000  
7 โครงการรณรงคใหความรูเยาวชนเรื่องการปองกันการตั้งครรภกอน

วัยอันควรและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
10,000  

8 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมู 5 บานแมขัก 

20,000  
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แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

โครงการท่ีทําเสร็จ โครงการท่ีเหลอื 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

จํานวนเงินท่ีเบกิจ่าย จํานวนเงินท่ีเหลอื 

 โครงการท่ีเหลือ 1  

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 0 

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 0 บาท 

 โครงการท่ีเหลือ 20,000 บาท 
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แผนงานสังคมสงเคราะห 

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว 

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

- - - - - 
 

 

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการสงเคราะหผูประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

 
20,000  
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานเคหะและชมุชน 

โครงการท่ีทําเสร็จ โครงการท่ีเหลอื 

แผนงานเคหะและชมุชน 

จํานวนเงินท่ีเบกิจ่าย จํานวนเงินท่ีเหลอื 

 โครงการท่ีเหลือ 2 

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ  

16 โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 3,025,112.40

บาท 

 โครงการท่ีเหลือ 999,000 บาท 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว 

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานกอง หมู 8 
จํานวน 2 จุด 

198,912.40 1,087  

2 โครงการกอสรางรั้วโรงจอดรถขยะและ
รถดับเพลิง ทต.แมทาชาง 

233,000 5,000 โอนเพ่ิม 
238,000 

3 โครงการกอสรางศาลเจาประจําหมูบาน ม.1 96,500 3,500  
4 โครงการกอสรางอาคารโดมอเนกประสงคชุมชน

ธารอิงดอย ม.1 
289,000 11,000  

5 โครงการตอเติมหองทํางานกองชาง ทต.แมทา
ชาง 

61,500 2,500 โอนเพ่ิม 
64,000 

6 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงค
ประจําหมูบาน หมูท่ี 8 

92,500 57,500  

7 โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ําดื่มแมทาชาง ม.9 144,000 3,000 โอนเพ่ิม 
147,000 

8 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ม.6 319,000 131,000  
9 โครงการกอสรางเข่ือนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลําเหมืองแมขัก ม.6 
475,000 3,000  

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หลังวัดทาวคําวัง ม.1 

53,500 1,500  

11 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. สามแยก
บานนางบัวแกว คลองแคลว ม.6 

74,500 900  

12 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูท่ี 1 259,000 11,000  
13 โครงการกอสรางราวกันตกเหล็ก ม.9 319,000 51,000  
13 โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อเนกประสงค หมูท่ี 7 
20,700 1,300  

14 โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนหนาดงพระเจานั่งโกน ม.9 

90,500 3,500  

15 โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 58,500 3,500  
16 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.สายทาง 

ชม.ถ.204-8 บานดง ม.6 –บานดงหลวง ม.9 
240,000 - โอนเพ่ิม 

240,000 
โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ม.1 310,000 โอนลด 
2 โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล และปรับปรุงประปา ม.7 689,000 โอนลด 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

โครงการท่ีทําเสร็จ โครงการท่ีเหลอื 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

จํานวนเงินท่ีเบกิจ่าย จํานวนเงินท่ีเหลอื 

 โครงการท่ีเหลือ 12

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 

12 โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 76,708 บาท 
 โครงการท่ีเหลือ 165,000 บาท 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว 

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการชมรมผูสูงอายุประจําเดือน 13,200 40,800  
2 โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรี 10,510 4,490  
3 โครงการฝกอาชีพการทําอาหาร 9,748 252  
4 โครงการฝกอาชีพดานการทําสมุนไพรและยา

เมือง 
8,430 6,570  

5 โครงการฝกอาชีพดานงานชางตางๆ 8,160 6,840  
6 โครงการฝกอาชีพดานสิ่งประดิษฐ 8,660 6,340  
7 โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความ

ปลอดภัยและปองกันปญหายาเสพติดภายใน
หมูบาน (อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
 ม. 1,5,6,7,8,9) 

18,000 -  

 

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการเชิดชูเกียรติสตรีดีเดน 5,000  
2 โครงการบริหารจัดการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 10,000  
3 โครงการฝกอบรมใหความรูดานสิทธิสตร ี 15,000  
4 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 10,000  
5 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว 15,000  
6 โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม 5,000  
7 โครงการเยี่ยมผูสูงอายุท่ีบาน 5,000  
8 โครงการพัฒนาและสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 20,000  
9 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ 50,000  
10 โครงการธนาคารความดี 10,000  
11 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยการมีสวน

รวมของประชาชน 
10,000  

12 โครงการคนดีศรีแมทาชาง 10,000  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ โครงการท่ีเหลอื 

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

จํานวนเงินท่ีเบกิจ่าย จํานวนเงินท่ีเหลอื 

 โครงการท่ีเหลือ 5

โครงการ 
โครงการท่ีทําเสร็จ 9 

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 278,538บาท  โครงการท่ีเหลือ 120,000 บาท 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว 

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาสานสายใยสามวัย
เพ่ือสุขภาพ 

94,194 5,806  

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.แมทาชาง 

8,939 11,061  

3 โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อ.หางดง 

1,500 8,500  

 โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน 11,740 18,260  
 โครงการฝกอบรมและประกวดงานใบตอง    
 โครงการอนุรักษและสงเสริมประเพณีเขาพรรษา 3,628 1,372  
 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีดงพระเจา

นั่งโกน 
24,338 15,662  

 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีปใหมเมือง 1,375 3,625  
 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณียี่เปงแมทา

ชาง 
130,222 - โอนลด 

89,778 
 โครงการอุยสอนหลาน 2,602 7,398  

 

 

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ 10,000  
2 โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับตางๆ 80,000  
3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองสมานฉันท

ดานการกีฬา 
10,000  

4 โครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญาทองถ่ิน 10,000  
5 โครงการฝกอบรมภูมิปญญาทองถ่ินและประกวดผลงาน 15,000  
6 โครงการรณรงคประชาสัมพันธและกิจกรรมพุทธศาสนา 5,000  
 

 

 



40 

 

 

แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการเกษตร 

โครงการท่ีทําเสร็จ โครงการท่ีเหลอื 

แผนงานการเกษตร 

จํานวนเงินท่ีเบกิจ่าย จํานวนเงินท่ีเหลอื 

 โครงการท่ีเหลือ 3

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 4

โครงการ 

โครงการท่ีทําเสร็จ 19,593 บาท 

 โครงการท่ีเหลือ 40,000 บาท 
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แผนงานการเกษตร 

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว 

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการธนาคารใบไม “เก็บใบไม ลดการเผา ลด
หมอกควัน” 

3,750 6,250  

2 โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและ
ผักสวนครัวรั้วกินได 

180 9,820  

3 โครงการบริหารจัดการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ 

14,963 5,037  

4 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี

700 9,300  

 

 

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการบริหารจัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบล 
10,000  

2 โครงการณรงคใหประชาชนใชสารชีวภัณฑแทนการใชสารเคมี 10,000  
3 โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน 10,000  
4 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทําและใชปุยหมัก  10,000  
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แผนงานงบกลาง 

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว 

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,603,800 196,200  

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,043,200 12,800  

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 102,000 18000  
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ครุภัณฑ 

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว 

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน 

แผนงาน 

1 จัดซ้ือตูเก็บแฟมแบบชอง 3,000 บริหารงานท่ัวไป 

2 จัดซ้ือพัดลมโคจร 18,174 บริหารงานท่ัวไป 

3 จัดซ้ือพัดลมติดผนัง 4,314 บริหารงานท่ัวไป 

4 จัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน 7,500 บริหารงานท่ัวไป
(กองคลัง) 

5 จัดซ้ือตูเหล็ก 11,000 บริหารงานท่ัวไป
(กองคลัง) 

6 จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา แบบท่ี 1 8,800 บริหารงานท่ัวไป
(กองคลัง) 

7 จัดซ้ือตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 13,600 ศึกษา 
8 จัดซ้ือโตะวางของ 15,000 ศึกษา 
9 จัดซ้ือเครื่องฟอกอากาศศูนยเด็ก 44,500 ศึกษา 
10 จัดซ้ือโทรทัศน LED 55 นิ้ว 38,000 ศึกษา 
11 จัดซ้ือโทรทัศน LED 32 นิ้ว 17,200 ศึกษา 
12 เครื่องคอมพิวเตอร 59,800 ศึกษา 
13 เครื่องพิมพเลเซอร LED ขาวดํา 8,800 ศึกษา 
14 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 4,300 ศึกษา 
15 จัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน 7,500 เคหะและชุมชน 
16 จัดซ้ือตูเหล็กบานเลื่อนทึบ 9,600 เคหะและชุมชน 
17 จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน 5,500 เคหะและชุมชน 
18 จัดซ้ือโตะทํางาน 4,300 เคหะและชุมชน 
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ความคดิเห็นของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นและบริการประชาชน 

ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินและบริการประชาชนวัดจากการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลแมทาชางประจําป ๒๕๖3 ซ่ึงสํารวจโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย
สามารถสรุปผลได ดังนี้ 

สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของเทศบาลตําบล

แมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 งาน ซ่ึงประกอบดวย  

1) งานดานโยธา  

  2) งานดานการศึกษา 

  3) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  4) งานดานสาธารณสุข 

 

ผลการประเมินโดยประชาชนผูรับบริการโดยตรงจากงานบริการดานตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้ 

การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานโยธา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใหบริการ ผล

คะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.64 โดยคิดเปนรอยละ 92.80 

การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 คิดเปนรอยละ 94.40           

การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจตอการใหบริการ ผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 คิดเปน  รอยละ 94.80  

การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานสาธารณสุข พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการ ผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 โดยคิดเปนรอยละ 93.00   

ประสิทธิภาพการใหบริการท้ัง 4 ดานของเทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ไดแก งาน

ดานโยธา งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานการศึกษา และ งานดานสาธารณสุข ประชาชนมีความพึง

พอใจ มีคะแนนเทากับ 9 คิดเปนรอยละ 93.80 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจในประสิทธิภาพการใหบริการ

ตองานแตละดาน พบวา มีความพึงพอใจในงาดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปนอันดับท่ี 1 รองลงมาคือ งาน

ดานการศึกษา งานดานสาธารณสุข และงานดานโยธา ตามลําดับ 

 

 



45 

 

 

ขอเสนอแนะ 

 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  ไดมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับการบริการในดานตางๆ ดังนี้ 

5.2.1 ขอเสนอแนะตอการใหบริการในงานดานโยธา 

 1) ปจจุบันในเขตพ้ืนท่ีการใชน้ําประปาเปนการบริหารจัดการประปาหมูบาน มักมีปญหาน้ําไมคอยไหล 

เทศบาลควรจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดทําระบบประปาตําบล เพ่ือใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยางตอเนื่อง 

 2) บริเวณถนนหนาเทศบาลเปนถนนเลียบคลองชลประทาน มีผูใชเสนทางเปนจํานวนมาก แตไมมีราวก้ัน

ระหวางขอบถนน และปจจุบันมีไฟฟาเพียงฝงเดียว ทําใหเวลากลางคืนคอนขางมืด อันตรายในการขับข่ียานพาหนะ 

เทศบาลควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณทําราวก้ัน และติดตั้งไฟฟาสาธารณะครบท้ังสองฝง เพ่ือความปลอดภัยของผู

เดินทางสัญจร 

5.2.2 ขอเสนอแนะตอการใหบริการในงานดานการศึกษา 

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดใหมีสนามหญาสําหรับเด็ก และเพ่ิมเครื่องเลนหรือของเลน สําหรับเพ่ิมทักษะและ

พัฒนาการของเด็กเล็กใหมาก 

5.2.3 ขอเสนอแนะตอการใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 1) ควรมีการจัดหาอุปกรณเครื่องออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุกระจายท่ัวถึงทุกหมูบาน 

 2) การจายเบี้ยยังชีพอยากใหเทศบาลจายท้ังสองระบบ ท้ังแบบเงินสดและเขาบัญชี เพ่ือใหผูสูงอายุไดเลือกใช

ตามสะดวก เนื่องจากผูสูงอายุบางสวนไมสามารถเบิกถอนเองได เม่ือใหผูอ่ืนไปดําเนินการแทนตองเสียเงินไปถอน

จํานวนเงิน 50 บาท และผูสูงอายุบางทานฝากลูกหลาน แตไดเงินกลับมาไมเต็มจํานวน หรือบางคนไมไดรับเงินเลย 

 3) อยากใหเทศบาลจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหผูสูงอายุมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

 4) ในการใหความชวยเหลือสงเคราะหผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง งบประมาณยังไมเพียงพอ 

จึงทําใหไดรับโอกาสในการชวยเหลือไมท่ัวถึง จึงควรมีการประสานงาน เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือเขามาดําเนินการชวยเหลืออยางท่ัวถึง 

5.2.4 ขอเสนอแนะตอการใหบริการงานดานสาธารณสุข 

 ในชวงฤดูฝนท่ีมีการแพรระบาดของยุงลาย เทศบาลควรมีการดําเนินการพนหมอกควันเขตพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง  

และดําเนินการตัดหญาบริเวณท่ีดินรกรางท่ีไมไดใชประโยชนเพ่ือไมใหเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวเลื้อยคลาน และ

เปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย 
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5.2.5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมจุดแข็ง และเสริมความโดดเดนในการใหบริการประชาชนของ

หนวยงาน  

 - การบูรณาการความรวมมือ สรางความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆภายในพ้ืนท่ี สรางความเขมแข็งใหกับ

เครือขายภาคประชาชน เพ่ือใหงานบริการสาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนและผลสําฤทธิ์สูงสุดกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ 

 - การพัฒนาบุคลากรภายในองคกร ใหเกิดความรูเชิงลึกและมีฐานความรูในสิ่งท่ีปฏิบัติอยางแทจริง ถูกตอง

ดวยหลักการ และวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะสม รวมถึงควรไดรับการถายทอดองคความรูจากองคกรท่ีมีความรูท่ีแทจริง

อยางตอเนื่อง และท่ีสําคัญควรจัดใหมีระบบการสรรหา การพัฒนา และการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวกับองคกร 

 - สรางการสื่อสารภาพลักษณองคกร ปจจุบันการดําเนินงานสามารถสะทอนตอภาพลักษณโดยรวมขององคกร 

ควรสรางกระบวนการท่ีสงผลตอการสื่อสารภาพลักษณองคกรใหผูรับบริการไดรับรูรับทราบถึงการดําเนินงานตางๆ

อยางตอเนื่อง 

 - ชองทางในการสื่อสารใน Social Network กับผูรับบริการควรมีการพัฒนาใหเกิดชองทางท่ีสามารถสื่อสาร

อยางเปนธรรม และเปนชองทางท่ีสําคัญเพ่ือการประชาสัมพันธกิจกรรม และสื่อสารภาพลักษณขององคกร สราง

เครือขายกับผูรับบริการ ซ่ึงจะทําใหเกิดสังคมออนไลนและเกิดประโยชนตอภาพลักษณขององคกรตอไป 
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สวนที่  ๔ 
 

                สรุปผล   ปญหา  และขอเสนอแนะ 
 

สวนท่ี   ๔ 
สรุปผล   ปญหา  และขอเสนอแนะ 

๑.  สรุปผล 
  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลแมทาชาง ประจําปงบประมาณ ๒๕63  เพ่ือ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมทาชางในภาพรวมการประมวลผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน ตอผลการดําเนินงานเทศบาลตําบลแมทาชางในภาพรวมสรุปไดดังนี้  
   
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง ไดดําเนินการติดตามผล

การดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง  ตามแนวทางของคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน

ไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการไดกําหนดแนวทางการพิจารณาติดตามผลการ

ดําเนินงาน  แบงตามรายไตรมาส  ๔ ไตรมาส ดังนี้ 

 

 ไตรมาสท่ี ๑  (ตุลาคม ๒๕62– ธันวาคม ๒๕63)   

 ไตรมาสท่ี ๒  (มกราคม ๒๕63– มีนาคม ๒๕63)   

 ไตรมาสท่ี ๓  (เมษายน ๒๕63 – มิถุนายน ๒๕63)   

 ไตรมาสท่ี ๔  (กรกฎาคม ๒๕63– กันยายน ๒๕63)   

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชางขอสรุปรายงานผลและเสนอ

ความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61–๒๕65)  ของเทศบาลตําบลแมทา

ชาง ประจาํปงบประมาณ ๒๕63  ดังนี้ 

๑.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕61– ๒๕65)  ของเทศบาลตําบลแมทาชาง  การดําเนินการ
เปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แกไข เพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 3 

๒.  มีการนํานโยบายการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง ท่ีประกาศไวไปดําเนินการครบทุกดาน  มี
ความสอดคลองสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  แผนชุมชน และยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลแมทาชาง ในทุกดาน 



48 

 

 

๓ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป ๒๕63 สรุปไดดังนี้ 
๓.๑ จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาประจาํป ๒๕63   จํานวน  168 โครงการ 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการจริง  จํานวน 128 โครงการคิดเปนรอยละ  76.19 

 

๓.๒ จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาประจําป ๒๕63จํานวน  41,865,000 บาท 
  จํานวนงบประมาณท่ีไดดําเนินการจริง  จํานวน 18,266,752 บาท คิดเปนรอยละ 43.64 

 ๓.๓ ความกาวหนาของการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดดําเนินการในไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม - กันยายน 

๒๕63 )ประจําปงบประมาณ ๒๕63 (ตามขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63)  มีท้ังสิ้นจํานวน  81  โครงการ

ประกอบดวยโครงการตามเทศบัญญัติประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  จํานวน 81 โครงการ จากท้ังสิ้น 128

โครงการ 

ปรากฏผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

- จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ     จํานวน  81  โครงการ  คิดเปนรอยละ  63.29 
- จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ       จํานวน  47  โครงการ  คิดเปนรอยละ  36.72 

๔ โครงการและงบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนาประจําป ๒๕63 เปนโครงการท่ีมาจากการประชาคม และ
เปนโครงการท่ีหนวยงานราชการ  คณะกรรมการหมูบานเทศบาลตําบลแมทาชาง  กลุมอาชีพเทศบาล
ตําบลแมทาชาง  คณะกรรมการบริหารระบบประปาหมูบานเทศบาลตําบลแมทาชาง ชมรมเด็ก เละ
เยาวชน ชมรมผูสูงอายุ  ท่ีขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลแมทาชาง 

๕ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕61 แกไข 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

 

 

 

 

 

( วาท่ีรอยเอกยศภัศ  เชื้อสะอาด ) 
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง 
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