ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชางประจําปงบประมาณ 2562
……………………………………..
ตามที่ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลแม ท า ช า ง ได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562 และไดจัดทําแบบรายงาน
เสนอตอผูบริหารทองถิ่นแลว นั้น
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
เทศบาลตําบลแมทาชาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 โดยประชาชนผูสนใจสามารถขอรับทราบขอมูล
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกลาวได ณ เทศบาลตําบลแมทาชาง และเวปไซตของ
เทศบาลตําบลแมทาชาง ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕62

(นายทรัพยทวี คํามา)
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

0

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง
ประจําปงบประมาณ ๒๕62

งานวิชาการและแผน
สํานักปลัดฯ เทศบาลตําบลแมทาชาง

1

คํานํา
การติดตามและประเมินผลเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางยิ่งตอผูบริหารทองถิ่นในการบริหารงาน
เพื่อพัฒ นาองคกรใหป ระสบผลสํา เร็จ ตามที่ตั้ง เปาหมายไวซึ่ง ขอ มูล ที่ไ ดจ ากการติด ตามและประเมิน ผล
สามารถนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานของเทศบาลตําบลแมทาชางใหบรรลุเปาหมาย
สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานในภาพรวมวาประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดหรือไมและนําผลที่ไดจากการ
ติดตามมาใชในการตัดสินใจกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรเพื่อกําหนดทิศทางการ
พัฒนาทองถิ่นในครั้งตอไป
เทศบาลตําบลแมทาช างจึงจัดทํารายงานการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาเทศบาล
ตําบลแมทาชางเพื่อรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆจากการดําเนินงาน
นํามาเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
จากการดําเนินงานดานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้หวังเปนอยางยิ่งวาจะ
สามารถนํามาใชในการปรับปรุงกระบวนการทํางานดานการจัดทําแผนพัฒนาของตนเองใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตลอดจนมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชางเพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายตามที่วางไว

(นายทรัพยทวี คํามา)
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
18 พฤศจิกายน ๒๕62
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สวนที่ ๑
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วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล

4
4
5
5
5
5

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล

ประชากรในการติดตามและประเมินผล
พื้นที่การติดตามและประเมินผล
ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล

สวนที่ ๒

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ

พุทธศักราช ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
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สรุปผล

ปญหา

ขอเสนอแนะ

สรุปผล ปญหา และขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง
ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม

28
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สวนที่ ๑
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บทนํา
สวนที่ ๑
บทนํา
๑. ความเปนมา

จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใหความอิสระแกองคกร
ปกครองสว นทอ งถิ ่น ตามหลัก แหง การปกครองตนเองและสง เสริม ใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น เปน
หนว ยงานหลัก ในการจัด บริ การสาธารณะและมีส วนรว มในการแกไขปญหาในท องถิ่นจึ งส งผลให องคกร
ปกครองส ว นท องถิ่ น มี บ ทบาทและอํ านาจหน าที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น จึ ง จํ า เป น ต อ งมี การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปรงใส ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว และเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนในทองถิ่นซึ่งระบบการติดตามและประเมินผลนับเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหเราทราบ
ผลการดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการมากนอยเพียงใดการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ
มีป ระสิท ธิภ าพหรือ ไมผ ลจากการติด ตามและประเมิน ผลจะใชเ ปน ขอ มูล ในการปฏิบัต ิง านและใชเ ปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ชวยใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีทิศทางการพัฒนาที่ตรงตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง
เทศบาลตํ าบลแม ทาช าง จึ งถื อปฏิ บั ติตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าดวยการจั ดทํ า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
มีการกํ า หนดอํา นาจหนา ที่ข องคณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาทอ งถิ่น เพื ่อ ทํ า หนา ที่
กํ า หนดแนวทางวิธ ีก ารในการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา ดํ า เนิน การติด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น โดยประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป

๒. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อติดตามความกาวหนาผลการดําเนินโครงการ
๒.๒ เพื่อติดตามผลการใชจายงบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการ
๒.๓ เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานและความพึงพอใจของ
ประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง
๒.๔ เพื่อรับทราบระดับผลสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง
๒.๕ เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
มาใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุงผลการดําเนินงานใหมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนําไปสูการประเมินยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ประทับชางวาบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม
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๓. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล

ติดตามและประเมินผลกิจกรรม / โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง ประจําป
งบประมาณ ๒๕61 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมทาชาง ๔ ดาน ดังนี้
๓.๑ ยุทธศาสตรการสรางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๒ ยุทธศาสตรการสรางเสริมประสิทธิภาพในการทํางานและการสงเสริม การมีสวนรวม
ของประชาชน
๓.๓ ยุทธศาสตรการสงเสริมคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓.๔ ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและมีสวน
รวม

๔. ประชากรในการติดตามและประเมินผล

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง

๕. พื้นที่การติดตามและประเมินผล

ในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง

๖. ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล

ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕62
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สวนที่ ๒

7

ระเบียบ และเอกสารที่เกีย่ วของ
สวนที่ ๒
ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
๑.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น

มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งรายงานการดํ าเนิ น งานต อ
ประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๒. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒
หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
มาตรา ๑๗ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น
(๔) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่น
(๕) การคุมครอง ดูแลและบํารุง รักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(๖) การจัดการศึกษา
(๗) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๘) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(๙) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
(๑๔) การสงเสริมการทองเที่ยว
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(๑๕) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุนและการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเอง
หรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
(๑๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๑๘) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
(๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ
(๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
(๒๑) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใน
เขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหาร
สวนตําบลจัดทํา ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒๕) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใน
การพัฒนาทองถิ่น
(๒๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(๒๗) การสั งคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชี วิตเด็ ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส
(๒๘) จัดทํากิจการอื่น ใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
(๒๙) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประกอบดวย

ขอ ๒๘ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน

9
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขอ ๒๙คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นาตอ ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนีใ้ หปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๐องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือ
รวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทําราง
ขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อ
เสนอผูบริหารทองถิ่น
(๒) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล
(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
(๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ข อ ๓๑เพื่ อประโยชน ข องประชาชนโดยส ว นรวมและเพื่ อให การบริ ห ารงานขององค ก ร
ปกครองส วนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติ ดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม
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สวนที่ ๓
-------------------------
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ผลการดําเนินงาน
สวนที่ ๓

ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการติ ดตามผลการดําเนิ นโครงการตามแผนพัฒ นาเทศบาลตําบลแมทาช าง
ประจําปงบประมาณ ๒๕62 เพื่อรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน ซึ่งไดจากการติดตามผลการดําเนินงาน
การติดตามการใชจายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมาสรุปเปนภาพรวมผลการดําเนินงาน
เพื่อนําเสนอตอผูบริหารทองถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
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รายรับตามงบประมาณ ประจําป ๒๕62
เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ตั้งแตวันที่ ๑ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐กันยายน ๒๕62
รายการ
ประมาณการ
รายรับจริง
รายรับ
รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น
ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ผลตาง

3,058,000
397,000
300,000
23,700
-

3,169,781.20
657,868.60
348,191.55
12,600
-

+ 111,781.20
+ 260,868.60
+ 146,891.55
- 11,100
-

17,237,820

18,695,933.23

+ 1,458,113.23

10,682,180

10,195,314
25,800

31,600,000

33,105,488.58

- 486,866
+ 25,800
+ 2,475,620.58
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รายการ

รายจายตามงบประมาณ ประจําป ๒๕62
เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ตั้งแตวันที่ ๑ตุลาคม ๒๕61– ๓๐กันยายน ๒๕62
ประมาณการ
รายจายจริง
รายจาย

รายจายตามงบประมาณรายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร ( หมวดเงินเดือน คาจางประจํา
และคาจางชั่วคราว )
งบดําเนินงาน ( หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค )
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น ( หมวดรายจายอื่น )
งบเงินอุดหนุน ( หมวดเงินอุดหนุน )
รายจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดย
วัตถุประสงค/เฉพาะกิจ
รวมเงินตามประมาณการรายจายทั้งสิ้น

ผลตาง

5,524,300
11,353,900

6,011,734.01
10,814,308

512,565.99
539592

9,269,348

6,628,733.63

2,640,614.37

3,706,052
746,400

3,650,128
646,400
25,800

31,600,000

27,777,103.64

55,924
100,000
25,800
3,822,896.36
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กราฟ – อัตราสวนรายรับเทศบาลตําบลแมทาชาง ปงบประมาณ ๒๕62

รายรั บจริง ปี งบประมาณ ๒๕๖๒
เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้ โดย
ระบุวัตถุประสงค์ ๐ %

หมวดภาษีอากร
๑๐ %

หมวดรายได้ จาก
ทรั พย์ สิน
2%
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด

หมวดภาษีจัดสรร
๕๖%

๐%

หมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป 31%
จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวารายรับของเทศบาลตําบลแมทาชาง ปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนรายรับ
ประเภท หมวดภาษีจัดสรรมีจํานวนสูงสุดรอยละ 5( ลําดับที่ ๒ เงินอุดหนุนทั่วไป รอยละ 31 และลําดับที่ 3
รายรับประเภทเงินภาษีอากร รอยละ 10 ของรายไดทั้งหมด
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กราฟ– เปรียบเทียบประมาณการรายรับ และรายรับจริง
ปงบประมาณ ๒๕๖2
20000000
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

ประมาณการรายรับ
รายรับจริ ง
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กราฟอัตราสวนรายจายเทศบาลตําบลแมทาชาง ปงบประมาณ ๒๕๖2

จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวารายจายของเทศบาลตําบลแมทาชาง ปงบประมาณ ๒๕61
เปนรายจายประเภทงบบุคลากร จํานวน 10,814,308 คิดเปน 39% ลําดับที่ ๒ รายจายประเภทงบ
ดําเนินงาน จํานวน 6,628,733 คิดเปน ๒4% และลําดับที่ ๓ รายจายงบกลาง จํานวน 6,011,734บาท
คิดเปน 22% ของรายจายทั้งหมด
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แผนภูมิเปรียบเทียบรายจายประมาณการและรายจายจริง
เทศบาลตําบลแมทาชาง ปงบประมาณ ๒๕๖2

12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

งบกลาง

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

เงินอุดหนุน

รายจายที่จายจากเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุ
วัตถุประสงค

ประมาณการรายจาย

6,524,300

11,353,900

9,269,348

3,706,052

746,400

-

รายจายจริง

6,011,734

10,814,308

6,628,733

3,650,128

646,400

25,800
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เงินฝาก เงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสม ประจําป 2562
บัญชีเงินฝากธนาคาร

30,870,102.94

บัญชีเงินสะสม

16,159,694.28

เงินทุนสํารองเงินสะสม

13,750,774.29

กราฟแสดงเงินฝาก เงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสมของเทศบาลตําบลแมทาชางประจําป ๒๕62

เงินสะสม
เงินฝากธนาคาร

๑๖,๑๕๙,๖๙๔.๒๘

๓๐,๘๗๐,๑๐๒.๙๔

ทุนสํารองเงินสะสม
๑๓,๗๕๐,๗๗๔.๒๙
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ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาสามปของ อปท
จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสีป่ 
(พ.ศ. ๒๕61 –๒๕64) เฉพาะป
๒๕62
208
สูตร

จํานวนโครงการที่นํามาจากแผนพัฒนาสี่ป
เพื่อจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ ป ๒๕62
106

จํานวนโครงการที่นํามาจากแผนและจัดทําเทศบัญญัติ x ๑๐๐
จํานวนโครงการในแผนสามป

106 x ๑๐๐ = 50.97
208

คิดเปนรอยละ

20

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริ หารทัวไป

โครงการที่เหลือ 5
โครงการ

โครงการทีทําเสร็ จ

โครงการที่ทําเสร็จ 7
โครงการ

โครงการทีเหลือ

แผนงานบริ หารทัวไป

โครงการที่เหลือ 390,000 บาท

โครงการที่ทําเสร็จ 175,565 บาท
จํานวนเงินทีเบิกจ่าย

จํานวนเงินทีเหลือ

21
แผนงานบริหารทั่วไป
โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว
ที่
1

2
3
4
5
6
7

โครงการ

จํานวนเงินที่
เบิกจาย/ผูกพัน
โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
20,000
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อ.หางดง

คงเหลือ

หมายเหตุ

-

โครงการพัฒนาและดูแลเวปไซตของเทศบาล
โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหแก
ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับ
การทํางานของผูบริหาร สมาชิกและพนักงาน
เทศบาล
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลตําบล
แมทาชาง
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ
ประเพณีทองถิ่น อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
อุดหนุนโครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไม
ประดับ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
-

2,500
16,000

12,500
-

โอนเพิ่มจาก
อปท.ในเขต อ.
หางดง แหงละ
20,000 บาท

32,460

-

โอนเพิ่ม
20,000 บาท

54,605

-

20,000

20,000

โอนเพิ่ม
60,000 บาท

30,000

-

โอนเพิ่ม
16,000 บาท

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการจัดทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล
2 โครงการการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารและรับเรื่องราวรอง
ทุกข
3 โครงการบริหารจัดการศูนยปรองดองสมานฉันทระดับทองถิ่น
4 โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตแกผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
5 โครงการฝกอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร สมาชิกและพนักงาน

จํานวนเงิน
50,000
10,000
10,000
20,000
300,000

หมายเหตุ

22

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ
แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการที่ทําเสร็จ 3
โครงการ

โครงการที่เหลือ 4
โครงการ

โครงการทีทําเสร็ จ

โครงการทีเหลือ

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการที่ทําเสร็จ 35,345 บาท

โครงการที่เหลือ 20,000 บาท
จํานวนเงินทีเบิกจ่าย

จํานวนเงินทีเหลือ

23

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ
โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว
ที่

โครงการ

1
2
3

โครงการการจัดงาน จัดนิทรรศการของเทศบาล
โครงการประชุมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ ประจําป 2561

จํานวนเงินที่
เบิกจาย/ผูกพัน
5,000
1,350
28,995

คงเหลือ

หมายเหตุ

5,000
3,650
1,005

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
ที่
1
2
3
4

โครงการ
โครงการจัดสงผลงานเทศบาลเขาประกวดรางวัลตางๆ
โครงการจัดเก็บขอมูลตางๆของเทศบาล
โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนชุมชน
โครงการเทศบาลพบประชาชน

จํานวนเงิน
5,000
5,000
5,000
5,000

หมายเหตุ

24
แผนงานบริหารงานคลัง
แผนงานบริ หารงานคลัง

โครงการที่ทําเสร็จ 0
โครงการ

โครงการที่เหลือ 0
โครงการ

โครงการทีทําเสร็ จ

โครงการทีเหลือ

แผนงานบริ หารงานคลัง

โครงการที่ทําเสร็จ 0บาท

โครงการที่เหลือ 0 บาท
จํานวนเงินทีเบิกจ่าย

จํานวนเงินทีเหลือ

25
แผนงานบริหารงานคลัง
โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว
ที่
1

โครงการ

จํานวนเงินที่
เบิกจาย/ผูกพัน
-

-

คงเหลือ

หมายเหตุ

-

-

จํานวนเงิน
-

หมายเหตุ
-

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
ที่
-

โครงการ
-

26
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
แผนงานบริ หารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

โครงการที่ทําเสร็จ 1
โครงการ
โครงการที่เหลือ 6
โครงการ

โครงการทีทําเสร็ จ

โครงการทีเหลือ

แผนงานบริ หารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

โครงการที่ทําเสร็จ 17,840บาท
โครงการที่เหลือ 55,000 บาท

จํานวนเงินทีเบิกจ่าย

จํานวนเงินทีเหลือ

27
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว
ที่
1

โครงการ

จํานวนเงินที่
เบิกจาย/ผูกพัน
โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน
65,360

คงเหลือ

หมายเหตุ

17,840

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน
2 โครงการฝกอบรมซักซอมแผนปองกันภัย
3 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแกประชาชน
4 โครงการบริหารจัดการศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เทศบาลตําบลแมทาชาง
5 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบบมีสวนรวม
ของประชาชน
6 โครงการสํานักงานเทศบาลปลอดยาเสพติด

จํานวนเงิน
10,000
15,000
5,000
10,000
10,000
5,000

หมายเหตุ

28

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โครงการที่เหลือ 1
โครงการ

แผนงานบริ หารทัวไปเกียวกับการศึกษา

โครงการที่ทําเสร็จ 5
โครงการ

โครงการทีทําเสร็ จ

โครงการทีเหลือ

แผนงานบริ หารทัวไปเกียวกับการศึกษา

โครงการที่เหลือ 20,000 บาท

โครงการที่ทําเสร็จ 859,724 บาท

จํานวนเงินทีเบิกจ่าย

จํานวนเงินทีเหลือ

29

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูเกษตรศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง
โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง
โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง
โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรทางการ
ศึกษา
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

2
3
4
5

จํานวนเงินที่
เบิกจาย/ผูกพัน
4,682

คงเหลือ

1,500

3,500

22,512

87,488

54,380

9,390

776,650

21,110

หมายเหตุ

318

โอนเพิ่ม
43,770 บาท

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลแมทาชาง

จํานวนเงิน
30,000

หมายเหตุ

30
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

โครงการที่ทําเสร็จ 10 โครงการ
โครงการที่เหลือ 5
โครงการ

โครงการทีทําเสร็ จ

โครงการทีเหลือ

แผนงานสาธารณสุข

โครงการที่เหลือ 68,000 บาท

โครงการที่ทําเสร็จ 1,106,508บาท
จํานวนเงินทีเบิกจ่าย

จํานวนเงินทีเหลือ

31
แผนงานสาธารณสุข
โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว
ที่

โครงการ

1
2
3

โครงการรณรงคประชาสัมพันธงานสาธารณสุข
โครงการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ ผูพิการในชุมชน
(care giver)
โครงการบริหารจัดการแกไขปญหาขยะในพื้นที่

4

โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

5
6

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน
7 โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย
8 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันโรคสัตว
ประจําหมูบาน
9 โครงการสงเสริมการจัดการขยะในชุมชนโดยใช
หลัก 3 Rs
10 เงินอุดหนุนเอกชน
- อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 6 หมูบาน

จํานวนเงินที่
เบิกจาย/ผูกพัน
11,440
3,260

คงเหลือ

999,600

400

6,000

14,000

10,845
27,910

9,155
2,090

390
5,560

4,610
4,440

1,503

8,497

40,000

80,000

หมายเหตุ

560
6,740

อุดหนุน หมู 6
และ หมู 9

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการอบรมใหความรูแกนนําสุขภาพครอบครัว
2
3
4
5

โครงการบริหารจัดการศูนยฟนฟูสุขภาพชุมชน
โครงการควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ
โครงการรณรงคลดโลกรอน
โครงการอบรมใหความรูเยาวชนเรื่องการปองกันการตั้งครรภกอน
วัยอันควรและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

จํานวนเงิน
8,000
25,000
15,000
10,000
10,000

หมายเหตุ
โอนลด
2,000

32

แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการที่ทําเสร็จ 0
โครงการ

โครงการที่เหลือ 1
โครงการ

โครงการทีทําเสร็ จ

โครงการทีเหลือ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการที่ทําเสร็จ 0 บาท

โครงการที่เหลือ 20,000 บาท
จํานวนเงินทีเบิกจ่าย

จํานวนเงินทีเหลือ

33

แผนงานสังคมสงเคราะห
โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว
ที่

โครงการ

-

-

จํานวนเงินที่
เบิกจาย/ผูกพัน
-

คงเหลือ

หมายเหตุ

-

-

จํานวนเงิน
20,000

หมายเหตุ

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการสงเคราะหผูประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

34

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการที่เหลือ 0
โครงการ

โครงการทีทําเสร็ จ

โครงการที่ทําเสร็จ
11 โครงการ

โครงการทีเหลือ

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการที่เหลือ - บาท

โครงการที่ทําเสร็จ 1,907,040 บาท
จํานวนเงินทีเบิกจ่าย

จํานวนเงินทีเหลือ

35

แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว
ที่
1
2
3
4

โครงการ

จํานวนเงินที่
เบิกจาย/ผูกพัน
โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค ปาชาบาน
496,000
กอง หมูที่ 7
โครงการปรับปรุงศูนยบริการผูสูงอายุ หมูที่ 9
211,000
โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ หมู 9
131,000
โครงการกอสรางถนน คสล. หมู 7
103,000

5
6

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม หมูที่ 6
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย 3 ฝง
ขวา ชุมชนเจริญทรัพย หมู 7
7 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9
8 โครงการขยายผิวจราจรถนนภายในหมูบาน หมู
ที่ 5
9 โครงการขยายผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสาย ชม.ถ.204-06 หมูที่ 1
10 โครงการปรับระดับถนนดวยแอสฟลทคอนกรีต
ภายในหมูบาน หมูที่ 9
11 โครงการลางทอและรางระบายน้ําชุมชนธารอิง
ดอย หมูที่ 1

คงเหลือ
9,000
1,000
-

186,500
238,000

1,400
1,000

129,000

1,000

117,000

1,000

132,540

3,460

149,000

-

14,000

400

หมายเหตุ
โอนลด
4,000 บาท
โอนลด
27,000 บาท

โอนลด
18,000

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
ที่
1 -

โครงการ

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

36
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน

โครงการที่เหลือ 10
โครงการ

โครงการทีทําเสร็ จ

โครงการที่ทําเสร็จ 7
โครงการ

โครงการทีเหลือ

แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน

โครงการที่ทําเสร็จ 73,410 บาท

โครงการที่เหลือ 120,000 บาท

จํานวนเงินทีเบิกจ่าย

จํานวนเงินทีเหลือ

37
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว
ที่
1
2
3
4
5
6
7

โครงการ
โครงการชมรมผูสูงอายุประจําเดือน
โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรี
โครงการฝกอาชีพการทําอาหาร
โครงการฝกอาชีพดานการทําสมุนไพรและยา
เมือง
โครงการฝกอาชีพดานงานชางตางๆ
โครงการฝกอาชีพดานสิ่งประดิษฐ
โครงการสงเสริมคนดีศรีแมทาชาง

จํานวนเงินที่
เบิกจาย/ผูกพัน
19,200
7,360
8,460
4,660

คงเหลือ

10,070
14,960
8,700

4,930
40
1,300

หมายเหตุ

34,800
12,640
11,540
10,340

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการเชิดชูเกียรติสตรีดีเดน
2
3
4
5
6
7
8

โครงการบริหารจัดการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
โครงการฝกอบรมใหความรูดานสิทธิสตรี
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม
โครงการเยี่ยมผูสูงอายุที่บาน
โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชน
9 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ
10 โครงการธนาคารความดี

จํานวนเงิน
10,000
15,000
15,000
20,000
5,000
5,000
50,000
-

หมายเหตุ
โอนลด
5,000 บาท
โอนลด
20,000 บาท

โอนลด
10,000 บาท

38
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการที่เหลือ 4
โครงการ

โครงการทีทําเสร็ จ

โครงการที่ทําเสร็จ 9
โครงการ

โครงการทีเหลือ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการที่ทําเสร็จ 215,499 บาท

โครงการที่เหลือ 30,000 บาท

จํานวนเงินทีเบิกจ่าย

จํานวนเงินทีเหลือ

39
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว
ที่
1

โครงการ

จํานวนเงินที่
เบิกจาย/ผูกพัน
99,242

คงเหลือ

7,000

3,000

2

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสานสายใยสามวัย
เพื่อสุขภาพ
โครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญาทองถิ่น

3
4

โครงการธรรมะเพื่อประชาชน
โครงการฝกอบรมและประกวดงานใบตอง

8,648
12,970

21,352
-

5
6

โครงการอนุรักษและสงเสริมประเพณีเขาพรรษา
โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีดงพระเจา
นั่งโกน
โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีปใหมเมือง

4,228
26,588

772
13,412

21,260

-

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณียี่เปงแมทา
ชาง
โครงการอุยสอนหลาน

32,368

-

3,195

6,805

7
8
9

หมายเหตุ

758
โอนลด
3,000 บาท
โอนลด
2,030 บาท

โอนลด
28,740 บาท
217,632

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ
2 โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลแมทาชางคัพตานยาเสพติด
3
4

โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับตางๆ
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองสมานฉันท
ดานการกีฬา

จํานวนเงิน
10,000
10,000
10,000

หมายเหตุ
โอนออก
40,000

40
แผนงานการเกษตร
โครงการที่เหลือ 4
โครงการ

แผนงานการเกษตร

โครงการที่ทําเสร็จ 3
โครงการ

โครงการทีทําเสร็ จ

โครงการทีเหลือ

แผนงานการเกษตร

โครงการที่ทําเสร็จ 3,930 บาท

โครงการที่เหลือ 50,000 บาท
จํานวนเงินทีเบิกจ่าย

จํานวนเงินทีเหลือ

41
แผนงานการเกษตร
โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว
ที่
1
2
3

โครงการ

จํานวนเงินที่
เบิกจาย/ผูกพัน
โครงการธนาคารใบไม “เก็บใบไม ลดการเผา ลด
1,200
หมอกควัน”
โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและ
230
ผักสวนครัวรั้วกินได
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทําและใชปุย
2,500
หมัก ปุยชีวภาพ ในระดับครัวเรือน

คงเหลือ

หมายเหตุ

8,800
9,770
7,500

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
ที่
โครงการ
1 โครงการบริหารจัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล
2 โครงการบริหารจัดการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
3 โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน
4 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จํานวนเงิน
10,000
20,000
10,000
10,000

หมายเหตุ

42

แผนงานงบกลาง
โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว
ที่

โครงการ

1

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

จํานวนเงินที่
เบิกจาย/ผูกพัน
4,242,400

คงเหลือ

2

เบี้ยยังชีพคนพิการ

976,000

128,000

3

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

95,000

25,000

111,600

หมายเหตุ

43

ครุภัณฑ
โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว
ที่

โครงการ

จํานวนเงินที่
เบิกจาย/ผูกพัน
9,700

แผนงาน
บริหารทั่วไป

1

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดเขา – ออก

2

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน

15,000

บริหารทั่วไป

3

จัดซื้อเครื่องโทรสาร

5,000

บริหารทั่วไป

4
5
6
7

จัดซื้อรถรงลอยาง ขนาดไมนอยกวา 20 ที่นั่ง
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรชนิด LED สีแบบ Network
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA
จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ รัชกาลที่ 10
จัดซื้อตูเหล็ก
จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดบรรจุ 2 ถัง พรอมตูเก็บ

490,000
9,990
2,500
97,000

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

11,000
30,800

บริหารงานคลัง
ปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภัย
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

8
9

10 จัดซื้อเกาอี้นั่งแบบบุนวม

2,200

11 จัดซื้อตูเก็บแฟมแบบชอง

2,600

12 จัดซื้อโตะพับอเนกประสงคขาเหล็ก

30,000

13 จัดซื้อพัดลมติดผนังพรอมติดตั้ง

11,988

14 จัดซื้อและติดตั้งระบบบันทึกภาพโทรทัศนวงจรปด
( cctv ) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม
ทาชางพรอมติดตั้ง
15 จัดซื้อตูน้ําเย็นประเภทตอทอพรอมเครื่องกรองน้ํา

63,500

16 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

21,000

33,000

บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

44
17 จัดซื้อถังออกซิเจนขนาด 6 คิว พรอมเกจวัดความดัน

40,000

18
19
20
21
22

199,500
21,500
2,500
495,600
63,990

บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน

27,820

เคหะและชุมชน

56,900

เคหะและชุมชน

จัดซื้อพัดลมไอน้ํา
จัดซื้อเครื่องคอมพิเตอรสําหรับงานประมวลผล
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA
โครงการติดตั้งกลอง cctv ระยะที่ 4
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชนเจริญทรัพย
หมูที่ 7
23 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะชุมชนธารอิง
ดอย หมูที่ 1
24 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 8

ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นและบริการประชาชน
ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นและบริการประชาชนวัดจากการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลแมทาชางประจําป ๒๕๖2 ซึ่งสํารวจโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย
สามารถสรุปผลได ดังนี้
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของเทศบาลตําบล
แมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 งาน ซึ่งประกอบดวย
1) งานดานโยธา
2) งานดานการศึกษา
3) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
4) งานดานสาธารณสุข

ผลการประเมินโดยประชาชนผูรับบริการโดยตรงจากงานบริการดานตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้
การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานโยธา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใหบริการ ผล
คะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 โดยคิดเปนรอยละ 93.80
การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 คิดเปนรอยละ 94.20

45
การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจตอการใหบริการ ผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 คิดเปน รอยละ 92.40
การให บ ริ ก ารโดยภาพรวมของงานด า นสาธารณสุ ข พบว า ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจต อ การ
ใหบริการ ผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 โดยคิดเปนรอยละ 94.00
ประสิทธิภาพการใหบริการทั้ง 4 ดานของเทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ไดแก งาน
ดานโยธา งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานการศึกษา และ งานดานสาธารณสุข ประชาชนมีความพึง
พอใจ มีคะแนนเทากับ 9 คิดเปนรอยละ 93.60 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจในประสิทธิภาพการใหบริการ
ตองานแตละดาน พบวา มีความพึงพอใจในงาดานการศึกษา เปนอันดับ 1 รองลงมาคืองานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม งานโยธา และงานสาธารณสุข ตามลําดับ

ขอเสนอแนะ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ไดมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการบริการในดานตางๆ ดังนี้
5.2.1 ขอเสนอแนะตอการใหบริการในงานดานโยธา
1) ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมเทศบาลเคลื่ อ นที่ พ บปะประชาชน 3 เดื อ นต อ 1 ครั้ ง เพื่ อ เป น ช อ งทางการ
ประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลเพื่อใหประชาชนไดรับรูรับทราบ รวมทั้งสามารถใชเปนเวทีในการรับรูรับฟง
ปญหาดานสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ไดอยางตอเนื่อง เปนการเพิ่มความใกลชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้น และควรจัด
ในชวงวันหยุดสุดสัปดาหโดยเฉพาะอยางยิ่งวันอาทิตย เนื่องจากประชาชนสวนใหญหยุดงานพักผอนอยูบาน
2) ปจจุบันในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแมทาชางมีประชากรคอนขางหนาแนน และมีประชากรแฝงเพิ่มจํานวน
มากขึ้นเนื่องจากเปนพื้นที่ชุมชนเมืองกึ่งชนบท เพื่อความปลอดภัยในเขตพื้นที่ เทศบาลจึงควรจัดสรรงบประมาณใน
การติดตั้งกลองวงจรปดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
5.2.2 ขอเสนอแนะตอการใหบริการในงานดานการศึกษา
- เทศบาลควรมีการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนโยบริเวณรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความรมรื่นของตนไม
และมีความปลอดภัยสําหรับเด็กๆ
- ดานหลักสูตรการเรียนการสอนควรมีการปรับหลักสูตร และพัฒนาใหทัดเทียมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
ภาคเอกชน และเนนสอนพื้นฐานภาษาอังกฤษ
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5.2.3 ขอเสนอแนะตอการใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
1) ควรมีการตรวจเช็ค และปรับปรุงบัญชีรายชื่อผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสใหมีความเปนปจจุบันเสมอ
2) ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมใหประชาชน
รับทราบอยางตอเนื่อง หรือออาจจะมีการจัดกิจกรรมภายในเขตพื้นที่ในแตละหมูบานอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่ของเทศบาล และประชาชนในพื้นที่
3) ในการบริการแจกเบี้ยยังชีพ ควรมีการใหบริการทั้ง 2 ระบบ ทั้งแบบรับเงินสด และโอนเขาบัญชีธนาคาร
ซึ่งในกระบวนการดําเนินการควรสอบถามความสมัครใจของผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพวามีความสะดวกและตองการรับ
บริการในระบบใด
5.2.4 ขอเสนอแนะตอการใหบริการงานดานสาธารณสุข
ในชวงฤดูฝนของทุกป มักจะมีปญหาเกี่ยวกับโรคระบาด คือ โรคไขเลือดออกในพื้นที่ ดังนั้น เทศบาลนอกจาก
จะมอบหมายหนาที่ใหอาสาสมัครในแตละหมูบานรณรงคในเรื่องการปองกันการระบาดของโรคแลว นอกจากนี้ยังควรมี
การจัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจเปนกรณีพิเศษเมื่อมีการระบาดในพื้นที่เพื่อใชในการควบคุมไมใหเกิดการแพรกระจาย
ของโรคดังกลาวมากขึ้น
5.2.5 ข อเสนอแนะเพิ่ มเติ มเพื่ อเสริ มจุ ด แข็ ง และเสริ มความโดดเด น ในการให บริ ก ารประชาชนของ
หนวยงาน
- การบูร ณาการความร วมมือ สรางความร วมมือกับ หน วยงานอื่ นๆภายในพื้ นที่ สรางความเขมแข็ งใหกับ
เครือขายภาคประชาชน เพื่อใหงานบริการสาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนและผลสําฤทธิ์สูงสุดกับ
ประชาชนในพื้นที่บริการ
- การพัฒนาบุคลากรภายในองคกร ใหเกิดความรูเชิงลึกและมีฐานความรูในสิ่งที่ปฏิบัติอยางแทจริง ถูกตอง
ดวยหลักการ และวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม รวมถึงควรไดรับการถายทอดองคความรูจากองคกรที่มีความรูที่แทจริง
อยางตอเนื่อง และที่สําคัญควรจัดใหมีระบบการสรรหา การพัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวกับองคกร
- สรางการสื่อสารภาพลักษณองคกร ปจจุบันการดําเนินงานสามารถสะทอนตอภาพลักษณโดยรวมขององคกร
ควรสรางกระบวนการที่สงผลตอการสื่อสารภาพลักษณองคกรใหผูรับบริการไดรับรูรับทราบถึงการดําเนินงานตางๆ
อยางตอเนื่อง
- ชองทางในการสื่อสารใน Social Network กับผูรับบริการควรมีการพัฒนาใหเกิดชองทางที่สามารถสื่อสาร
อยางเปนธรรม และเปนชองทางที่สําคัญเพื่อการประชาสัมพันธกิจกรรม และสื่อสารภาพลักษณขององคกร สราง
เครือขายกับผูรับบริการ ซึ่งจะทําใหเกิดสังคมออนไลนและเกิดประโยชนตอภาพลักษณขององคกรตอไป
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สวนที่ ๔

48

สรุปผล ปญหา และขอเสนอแนะ
สวนที่ ๔
สรุปผล ปญหา และขอเสนอแนะ
๑. สรุปผล

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง ประจําปงบประมาณ๒๕62 เพื่ อ
รวบรวมข อมูล และวิเ คราะห ผลการดําเนิน งานของเทศบาลตําบลแมทาช างในภาพรวมการประมวลผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน ตอผลการดําเนินงานเทศบาลตําบลแมทาชางในภาพรวมสรุปไดดังนี้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง ไดดําเนินการติดตามผล
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง ตามแนวทางของคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน
ไปสู การปฏิ บัติ ขององคกรปกครองส วนท องถิ่น โดยคณะกรรมการได กําหนดแนวทางการพิ จารณาติด ตามผลการ
ดําเนินงาน แบงตามรายไตรมาส ๔ ไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ ๑

(ตุลาคม ๒๕61– ธันวาคม ๒๕62)

ไตรมาสที่ ๒

(มกราคม ๒๕62– มีนาคม ๒๕62)

ไตรมาสที่ ๓

(เมษายน ๒๕62 – มิถุนายน ๒๕62)

ไตรมาสที่ ๔

(กรกฎาคม ๒๕62– กันยายน ๒๕62)

คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาเทศบาลตําบลแมทาช างขอสรุป รายงานผลและเสนอ
ความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕61–๒๕64) ของเทศบาลตําบลแมทา
ชาง ประจําปงบประมาณ ๒๕62 ดังนี้
๑. การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕61– ๒๕64) ของเทศบาลตําบลแมทาชาง การดําเนินการเปนไป
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไข
เพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 2
๒. มีการนํานโยบายการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง ที่ประกาศไวไปดําเนินการครบทุกดาน มี
ความสอดคลองสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แผนชุมชน และยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลแมทาชาง ในทุกดาน
๓ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป ๒๕62 สรุปไดดังนี้
๓.๑ จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาประจําป ๒๕62 จํานวน 208 โครงการ
จํานวนโครงการที่ดําเนินการจริง จํานวน 106 โครงการคิดเปนรอยละ 50.97
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๓.๒ จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาประจําป ๒๕62จํานวน 29,538,000 บาท
จํานวนงบประมาณที่ไดดําเนินการจริง จํานวน 9,652,781 บาท คิดเปนรอยละ 32.68
๓.๓
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดดําเนินการในไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕62 )
ประจําปงบประมาณ ๒๕62 (ตามขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62) มีทั้งสิ้นจํานวน 59 โครงการประกอบดวยโครงการตามเทศ
บัญญัติประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 59 โครงการ จากทั้งสิ้น 106 โครงการ
ปรากฏผลการดําเนินงาน ดังนี้

- จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 59 โครงการ คิดเปนรอยละ 55.66
- จํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 47 โครงการ คิดเปนรอยละ 44.34
๔ โครงการและงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาประจําป ๒๕62 เปนโครงการที่มาจากการประชาคม และ
เปนโครงการที่หนวยงานราชการ คณะกรรมการหมูบานเทศบาลตําบลแมทาชาง กลุมอาชีพเทศบาล
ตําบลแมทาชาง คณะกรรมการบริหารระบบประปาหมูบานเทศบาลตําบลแมทาชาง ชมรมเด็ก เละ
เยาวชน ชมรมผูสูงอายุ ที่ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลแมทาชาง
๕ การติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของเทศบาลตํ า บลแม ท า ช า ง เป น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕59 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

( วาทีร่ อยเอกยศภัศ เชื้อสะอาด )
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง

