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บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ 2556
บทที่ 3 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ภาคผนวก
การกากับการจัดทาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
รายงานจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(E-plan)
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บทที่ ๑
บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง
เทศบาลตาบลท่าผา ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการ
แก่ประชาชนตามพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญ ญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึ งจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด ท าแผนติ ด ตามและ
ประเมินผลเพื่อให้วัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดาเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
การทางานของปีที่ผ่านมาได้ดว้ ย
๑. จุดประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผน
๑.๑ เพื่อให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๑.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๑.๓ เพื่อให้รถู้ ึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลท่าผา และจะได้แก้ไข
ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
๑.๔ เพื่อให้ข้อชีแ้ นะแก่ผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีตอ่ ไป
๒. กรอบแนวคิดในกำรติดตำมและประเมินผลแผน
๒.๑ ควำมสำคัญของกำรติดตำม
การติดตามเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่
การติ ด ตาม (monitoring) หมายถึ ง กิ จ กรรมภายในโครงการซึ่ งถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ให้ ข้อ มู ล ป้ อ นกลั บ
(feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
(Cost – effective) ดาเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตาม ดูความสามารถ
ในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน

๒.๒ ควำมสำคัญของกำรประเมินผล
การประเมินผลนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลทีไ่ ด้
จากการประเมินจะใช้ในการปรับ ปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติก ารดาเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กั บ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ ได้มีการ
ปฏิ บัติ หรือไม่ อย่างไร อันเป็น ตัว ชี้วัด ว่าแผนหรือ โครงการที่ ได้ดาเนิ นการไปแล้วนั้น ให้ผ ลเป็ นอย่างไร
นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ
ดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
๓. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล
๓.๑ การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา
๓.๒ การประเมินประสิทธิภาพการใช้จา่ ยงบประมาณปี ๒๕๕7
๓.๓ การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
๔. วิสัยทัศน์ของท้องถิ่น (Vision)
เทศบาลตาบลท่าผา ได้กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี้ “ท่าผาเป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูศาสนา ชาว
ประชามีการศึกษา เป็นสังคมแห่งภูมิปัญ ญา มี การพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง รุ่งเรืองเศรษฐกิจ ขจัดสิ้นความ
ยากจน ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผดุงรัก ษาวัฒ นธรรม
ประเพณีอันดีงาม บริการพืน้ ฐานครบครัน ผลักดันแหล่งท่องเที่ยว เลิกเกี่ยวยาเสพติด สร้างความสามัคคี มี
จิตสานึกทางการเมือง”
5. จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
๑. เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวก
ปลอดภัย มีการพัฒนาเมืองและการใช้ที่ดินไปในทิศทางเดียวกัน
๒. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ชุมชนมีระบบ
เศรษฐกิจที่เกือ้ หนุนกัน เป็นแหล่งการค้าการลงทุนและศูนย์กลางกระจายสินค้าของอาเภอและจังหวัด
๓. เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ชุมชนเข้มแข็ง เชิดชูคุณธรรม
มีความรักสามัคคี ปลอดจากยาเสพติด ได้รับสวัสดิการทางสังคมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๔. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ชุมชนมีระบบสาธารณสุข การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
ที่ได้มาตรฐาน

๕. เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ และมีการศึกษาตลอด
ชีวติ เพื่อให้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป และเพื่อ
ทานุบารุงศาสนา
๖. เพื่อให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชนที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางพัฒนา
๗. เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
๘. เพื่อให้ประชาชนรักการเล่นกีฬา มีกิจกรรมนันทนาการ มีสถานที่ออกกาลังกายและพักผ่อน
ในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี
๙. เพื่ออานวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามนโยบายการท่องเที่ยวและเพื่อให้
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในชุมชน
๑๐. เพื่อให้เทศบาลมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด
๑๑. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีสว่ นร่วมทางการเมือง และเพื่อให้
ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล
6. พันธกิจ
1. จัดให้มแี ละบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. ให้มนี ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
3. กาจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ
4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
6. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. บารุงและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
8. จัดให้มแี ละบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
9. ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน รณรงค์ ให้ความรูเ้ กี่ยวกับยาเสพติด
10. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรูท้ างการเมือง
11. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการ
12. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
13. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของตำบล
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
4. การอนุรักษ์พื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

บทที่ ๒
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕7
แบบที่ ๑ กำรกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นกำรประเมิน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
๑. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๔. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ กำรจัดทำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
๑๐. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๑๑. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๒. มีการกาหนดจุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัตแิ ละประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีกำร
ดำเนินงำน

ไม่มีกำร
ดำเนินงำน

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด ๑๙ ข้อ มีการดาเนินงานและจัดทาตามแผนงานครบถ้วน
กระบวนการ
ำนตำมรัฐธรรมนูญ

แบบที่ ๒ รำยงำนสรุปผลแผนพัฒนำ
ส่วนที่ ๑ รำยงำนสรุปผลกำรวำงแผนพัฒนำ ๓ ปี
รำยงำนสรุปผลกำรวำงแผนพัฒนำ ๓ ปี ปี ๒๕๕7
เทศบำลตำบลท่ำผำ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ยุทธศำสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
37 46,191,800.00

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน

4

85,000.00

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน

5

95,000.00

การอนุรักษ์พื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ๊ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

12

695,000.00

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

46 11,896,320.00

การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

10

620,000.00

การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

13

900,000.00

รวม

127 60,483,120.00

บทที่ 3
รำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลท่ำผำ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕7 (แบบสอบถำม จำนวน ๑๕๐ ชุด)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
๑.เพศ ชาย จานวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๓
หญิง จานวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๗
หญิง จานวน ๗๙ คน
๒.อำยุ
ต่ากว่า ๑๘ ปี

จานวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ

๒.๐๐

ระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี จานวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๗
ระหว่าง ๒๖-๓๕ ปี จานวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐
ระหว่าง ๓๖-๕๐ ปี จานวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๗
มากกว่า ๕๐ ปี

จานวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๗

๓.กำรศึกษำ
ประถม

จานวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๗

มัธยม

จานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐

ปวช./ปวส.

จานวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ

๘.๖๗

อนุปริญญา

จานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ

๓.๓๓

ปริญญาตรี

จานวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๓

๔.อำชีพ
รับราชการ

จานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ

๗.๓๓

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ

๖.๖๗

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐
รับจ้าง

จานวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๓

นักเรียน/นักศึกษา จานวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ

๘.๖๗

เกษตรกร
จานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗
อื่นๆ ได้แก่ แม่บ้าน จานวน ๘ คน พ่อบ้าน จานวน ๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๓

ส่วนที่ ๒ ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของเทศบำล
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔.มีการรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
๘.การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

สรุป
ผลการดาเนินการสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลท่าผา
จานวน ๖ หมูบ่ ้าน จานวน ๑๕๐ คน ในภาพรวมโดยสารวจจานวน ๙ ประเด็น ภาพโดยรวมมีอยู่ด้วยกัน
๓ ระดับ คือ พอใจมาก , พอใจ , ไม่พอใจ
จากจานวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม พอใจมำก คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๖
จากจานวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม พอใจ
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๗
จากจานวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๗
ผลจากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่มองในภาพรวม เทศบาลตาบลท่าผา
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการรับรู้เรื่องท้องถิ่นของชุมชน
๒. ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนในท้องถิ่น ๓ เดือน/ครัง้ /
กิจกรรม/โครงการ
๓. ควรขุดลอกคูคลองให้ลึกมากขึ้นกว่าเดิม เพราะน้าท่วมทุกปี
๔. ควรเพิ่มโอกาสแก่ประชาชนให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ให้มากที่สุด
๕. ควรส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชน
๖. เสียงตามสายควรปรับปรุงเป็นระบบไร้สายทั้งหมด เพราะระบบเสียงมีความชัดเจน
(เนื่องจากบางจุดยังไม่สามารถรับฟังการประชาสัมพันธ์ได้)

๗. ก่อนการดาเนินโครงการ ควรทาแบบสอบถามหรือทาประชาพิจารณ์ก่อน เช่น โครงการ
ถนนลาดยางในหมู่บ้าน สภาพถนนเดิมดีอยู่แล้ว การทาถนนลาดยางให้ถนนสูงขึ้นกว่าบ้าน
ปัญหาที่ตามมาก็คือน้าท่วมบ้าน

แผนภูมิประกอบ
แบบสำรวจควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลท่ำผำ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕6
(ในภำพรวม) โดยกำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ
จำกจำนวนประชำกร จำนวน ๑๕๐ คน

การกากับการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตาบลท่าผา

ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพือ่ จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดทาประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา








ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิน่ (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิน่
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์














ไม่มี
การดาเนินงาน

ประกาศ เทศบาลตาบลท่าผา
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ
การใช้จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กาหนดให้ผบู้ ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนัน้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลตาบลท่าผา จึงขอประกาศผลการ
ดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีสว่ นร่วมในการ
ตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการเทศบาลตาบลท่าผา ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตาบลท่าผา
"ท่าผาเป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูศาสนา ชาวประชามีการศึกษา เป็นสังคมแห่งภูมปิ ัญญา มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง รุ่งเรืองเศรษฐกิจ ขจัดสิ้นความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผดุงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม บริการพื้นฐานครบ
ครัน ผลักดันแหล่งท่องเที่ยว เลิกเกี่ยวยาเสพติด สร้างความสามัคคี มีจติ สานึกทางการเมือง"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตาบลท่าผา
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลท่าผาได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค และด้าน
สาธารณูปการ
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
1. การปลูกจิตสานึกให้ความรู้ประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. การส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวติ ชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
1. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
2. ส่งเสริมและการสร้างงานในชุมชน/ท้องถิ่น
3. การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
4. การสงเคราะห์ผดู้ ้อยโอกาส
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1. กระตุน้ การมีส่วนร่วมของชุมชน
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความปลอดภัยแก่
ชุมชน
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. การสร้างจิตสานึกพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ
2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ง. การวางแผน
เทศบาลตาบลท่าผา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 25562558) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีสว่ นร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พืน้ ที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพืน้ ที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตาบลท่าผา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2556 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

จานวน
74

2557
งบประมาณ จานวน
210,711,000.00
74

2558
2559
งบประมาณ
จานวน งบประมาณ
32,100,000.00
74 31,800,000.00

24

29,470,000.00

24

20,770,000.00

12

2,530,000.00

12

2,530,000.00

12

2,430,000.00

8

240,000.00

8

230,000.00

8

230,000.00

34

9,990,000.00

35

9,660,000.00

35

9,600,000.00

การจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

29

56,151,200.00

29

42,300,000.00

การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

17

3,481,000.00

17

525,000.00

198 312,573,200.00

199

108,115,000.00

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน
การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

รวม

24 20,770,000.00

29 33,800,000.00

17

225,000.00

199 98,855,000.00

จ. การจัดทางบประมาณ
ผูบ้ ริหารเทศบาลตาบลท่าผา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 53 โครงการ งบประมาณ 4,857,500 บาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6

1,857,000.00

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

1

10,000.00

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3

40,000.00

การอนุรักษ์พื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประ
เพณ๊ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8

225,000.00

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

20

2,308,500.00

การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

4

80,000.00

การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

11

337,000.00

53

4,857,500.00

ยุทธศาสตร์

รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตาบลท่าผา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
2. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

แหล่งที่มา
งบตาม
วัตถุ
งบประมาณ ข้อบัญญัติ
ประสงค์
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เงินอุดหนุน
400,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจร
เสริมเหล็กสายผานัง - ทัว่ ไป
ไปมาได้รับความ
สามสบ หมู่ 1, 2
สะดวกสบาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เงินอุดหนุน
410,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจร
เสริมเหล็กหมู่ 7 บ้าน ทั่วไป
ไปมาได้รับความ
ห้วยไห
สะดวกสบาย
โครงการ

3. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
4. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
5. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ก่อสร้างรางระบายน้้า เงินอุดหนุน
หมู่ 3 บ้านเหล่า
ทั่วไป

6. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ก่อสร้างหอประชุม เงินอุดหนุน
ประจ้าหมู่บ้านหมู่บ้าน ทั่วไป
หมู่ 10 บ้านไร่

7. การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน
8. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน

พัฒนาเครือข่ายศูนย์ เงินอุดหนุน
ประสานงานองค์กร ทั่วไป
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้้า เงินอุดหนุน
หมู่ 9 บ้านนาเรือน ทั่วไป
ก่อสร้างหอประชุม เงินอุดหนุน
ประจ้าหมู่บ้านหมู่ 4 ทั่วไป
บ้านป่าแดด

ท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

ผลผลิต
ถนน 1 สาย

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ระยะทาง 1
กิโลเมตร
325,000.00 เพื่อให้ระบายน้้าได้ รางระบายน้้า
สะดวกป้องกันน้้าท่วม ระยะทาง 500
บ้านเรือน
เมตร
242,000.00 เพื่อให้ระบายน้้าได้ รางระบายน้้า
สะดวกป้องกันน้้าท่วม ระยะทาง500
บ้านเรือน
เมตร
240,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
หอประชุม 1
สถานที่ประกอบ
แห่ง
กิจกรรมหรือประชุม
ร่วมกัน
240,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
หอประชุม 1
สถานที่ประกอบ
แห่ง
กิจกรรมหรือประชุม
ร่วมกัน
10,000.00 เพื่อจัดโครงการ
คณะกรรมการ
พัฒนาศักยาภาพให้ ศอช. จ้านวน
คณะกรรมการศูนย์ 10 หมู่บ้าน
ประสานงานองค์กร
ชุมชน
5,000.00 เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ พื้นที่ป่า ความ
พื้นที่ต้าบลท่าผา
อุดมสมบูรณ์ของ
ป่าเพิ่มขึ้น

แหล่งที่มา
งบตาม
วัตถุ
งบประมาณ ข้อบัญญัติ
ประสงค์
9. การบริหาร
รณรงค์และพัฒนาการ เงินอุดหนุน
5,000.00 เพื่อเป็นการอนุรักษ์
จัดการ
ใช้หญ้าแฝกตามแนว ทั่วไป
ทรัพยากรดินป้องกัน
ทรัพยากรธรรม พระราชด้าริ
การชะล้างพังทลาย
ชาติ สิ่งแวดล้อม
ของหน้าดิน
และระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน
10. การบริหาร
โครงการสร้างแนว
เงินอุดหนุน
30,000.00 เพื่อป้องกันการเกิดไฟ
จัดการ
ป้องกันไฟป่า
ทั่วไป
ไหม้ป่าในพื้นที่ต้าบล
ทรัพยากรธรรม
ท่าผา
ชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน
11. การอนุรักษ์พื้น จัดกิจกรรมพิธีทาง เงินอุดหนุน
10,000.00 เพื่อสืบทอดศาสนา
ฟูและสืบสาน ศาสนาในวันส้าคัญของ ทั่วไป
และสืบสานวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา
จารีตประเพณ๊ พระมหากษัตริย์ และ
และภูมิปัญญา งานพิธีต่างๆ
ท้องถิ่น
12. การอนุรักษ์พื้น วันกตัญญูด้าหัว
เงินอุดหนุน
70,000.00 เพื่อเป็นการแสดง
ฟูและสืบสาน ผู้สูงอายุ
ทั่วไป
ความกตัญญูต่อ
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้สูงอายุ และเป็นการ
จารีตประเพณ๊
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มี
และภูมิปัญญา
โอกาสท้ากิจกรรม
ท้องถิ่น
ร่วมกัน
13. การอนุรักษ์พื้น การจัดขบวนงานผ้าซิ่น รายได้อื่น ๆ
100,000.00 เพื่อจัดขบวนเข้าร่วม
ฟูและสืบสาน ตีนจก
กิจกรรมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ผ้าซิ่นตีนจกของอ้าเภอ
จารีตประเพณ๊
แม่แจ่ม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ผลผลิต
มีการใช้หญ้แฝก
ในการป้องกัน
การพังทลายของ
หน้าดิน

มีการสร้างแนว
ป้องกันไฟป่า

จัดกิจกรรมพิธี
ทางศาสนาในวัน
ส้าคัญของชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
และงานพิธีต่างๆ
จัดกิจกรรมด้า
หัวผู้สูงอายุใน
ต้าบลท่าผา
จ้านวน 1 ครั้ง

ขบวนงานผ้าซิ่น
ตีนจก

แหล่งที่มา
งบตาม
วัตถุ
งบประมาณ ข้อบัญญัติ
ประสงค์
14. การอนุรักษ์พื้น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เงินอุดหนุน
5,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์
ฟูและสืบสาน เชิงวัฒนธรรม
ทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยวและจัด
ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมส่งเสริมการ
จารีตประเพณ๊
ท่องเที่ยวในต้าบลท่า
และภูมิปัญญา
ผา
ท้องถิ่น
15. การอนุรักษ์พื้น งานพิธี รัฐพิธี และพิธี เงินอุดหนุน
10,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้
ฟูและสืบสาน การต่างๆ
ทั่วไป
ร่วมแสดงออกถึงความ
ศิลปวัฒนธรรม
จงรักภักดีต่อสถาบัน
จารีตประเพณ๊
พระมหากษัตริย์
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
16. การอนุรักษ์พื้น การจัดงานไม้ดอกไม้ เงินอุดหนุน
5,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
ฟูและสืบสาน ประดับจังหวัด
ทั่วไป
ท่องเที่ยวของจังหวัด
ศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่
เชียงใหม่
จารีตประเพณ๊
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
17. การอนุรักษ์พื้น สนับสนุนการจัดงาน เงินอุดหนุน
5,000.00 เพื่อเผยแพร่
ฟูและสืบสาน มหกรรมไม้ดอกไม้
ทั่วไป
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ศิลปวัฒนธรรม ประดับครั้งที่ 37 พ.ศ.
อ้าเภอแม่แจ่ม
จารีตประเพณ๊ 2556
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
18. การอนุรักษ์พื้น จัดงานมหกรรมผ้าซิ่น เงินอุดหนุน
20,000.00 อนุรักษ์มรดก
ฟูและสืบสาน ตีนจกแม่แจ่มครั้งที่ ทั่วไป
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม 20 ประจ้าปี 2556
อ้าเภอแม่แจ่ม และ
จารีตประเพณ๊
เป็นการส่งเสริมการ
และภูมิปัญญา
ท่องเที่ยว
ท้องถิ่น
19. การพัฒนา
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน เงินอุดหนุน
221,000.00 สนับสนุนอาหาร
คุณภาพชีวิต ทัพ
ทั่วไป
กลางวันส้าหรับเด็ก
ของประชาชน
นักเรียน
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ผลผลิต
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

งานพิธี รัฐพิธี
และพิธีการต่างๆ

การจัดงานไม้
ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนการจัด
งานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ
ครั้งที่ 37 พ.ศ.
2556
จัดงานมหกรรม
ผ้าซิ่นตีนจกแม่
แจ่มครั้งที่ 20
ประจ้าปี 2556

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

20. การพัฒนา
สู่ฝันบัณฑิตน้อย
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

21. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
22. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน

โครงการจัดงานวันเด็ก รายได้อื่น ๆ
แห่งชาติ

23. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
24. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน

โครงการจัดรถรับส่ง
นักเรียนศพด.ต้าบลท่า
ผา
แห่เทียนเข้าพรรษา
ศพด. ในสังกัดในต้าบล
ท่าผา

25. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
26. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
ในสังกัด
ทั่วไป

โครงการจัดการแข่งขัน เงินอุดหนุน
กีฬา"อนุบาลเกมส์" ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

รณรงค์ป้องกันและ รายได้อื่น ๆ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
12,000.00 1. เพื่อจัดงานวัน
ส้าเร็จการศึกษาให้แก่
เด็กเล็กใน ศพด.ทุก
แห่ง 2. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
80,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติในต้าบล
ท่าผา
30,000.00 1. เพื่อเสริมสร้าง
ความมีน้าใจนักกีฬา
ของเด็กและเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้รับการ
พัฒนาสติปัญญาและ
ร่างกาย
30,000.00 เพื่อจัดจ้างรถส้าหรับ
รับส่งนักเรียนของ
ศพด.ต้าบลท่าผา
5,000.00 เพื่อจัดซื้อเทียน์พรรษา
และวัตถุอื่นๆ ใช้ใน
การแห่เทียนพรรษา

ผลผลิต
จัดงานวันส้าเร็จ
การศึกษาให้แก่
เด็กเล็กใน ศพด.

วันเด็กแห่งชาติ

จัดการแข่งขัน
กีฬา"อนุบาล
เกมส์"

โครงการจัดรถ
รับส่งนักเรียน
ศพด.ต้าบลท่าผา
นักเรียนใน
ศพด. เข้าร่วม
กิจกรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา
972,500.00 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน การบริหาร
การบริหารศูนย์พัฒนา สถานศึกษาใน
เด็กเล็ก 8 แห่ง
สังกัด
10,000.00 เพื่อป้องกันและ
จัดกิจกรรม
ควบคุมการแพร่
รณรงค์
ระบาดของโรคพิษสุนัข ประชาสัมพันธ์
บ้าในพื้นที่
จ้านวน 10
หมู่บ้าน จัด
กิจกรรมฉีด
วัคซีนและยา
คุมก้าเนิดสุนัข
และแมวในพื้นที่

ยุทธศาสตร์
27. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
28. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
29. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน

แหล่งที่มา
งบประมาณ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ เงินอุดหนุน
แข่งขันกีฬาต่างๆในนาม ทั่วไป
โครงการ

เทศบาลต้าบลท่าผา

พัฒนางานสาธารณสุข เงินอุดหนุน
มูลฐาน
ทั่วไป
จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนเทศบาล
ต้าบลท่าผา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

30. การพัฒนา
จ้างนักเรียน นักศึกษา เงินอุดหนุน
คุณภาพชีวิต ท้างานช่วงปิดเทอม ทั่วไป
ของประชาชน

31. การพัฒนา
พัฒนาศักยภาพ
คุณภาพชีวิต ผู้สงู อายุ
ของประชาชน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

32. การพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพ
คุณภาพชีวิต ผูด้ ้อยโอกาส
ของประชาชน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

33. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
34. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
ยางหลวง
สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
ป่าแดด

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
20,000.00 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมท้า เยาวชนและ
การแข่งขันกีฬาในนาม ประชาชนใน
ของเทศบาลต้าบลท่าผา ต้าบลท่าผา
100,000.00 เพื่อพัฒนางานด้าน อสม. หมู่ 1 สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 10 ต้าบล
ท่าผา
50,000.00 1. เพื่อให้ประชาชนใช้ จัดการแข่งขัน
เวลาว่างให้เกิด
กีฬาประชาชน
ประโยชน์ 2. เพื่อให้ ต้าบลท่าผา
ประชาชนมีสุขภาพ จ้านวน 1 ครั้ง
แข็งแรง 3. เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสามัคคีมีน้าใจ
เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย
60,000.00 เพื่อให้เยาวชนในต้าบล เยาวชนในต้าบล
ท่าผาได้ใช้เวลาว่างให้ ท่าผา
เกิดประโยชน์ และมี
รายได้ในช่วงปิดภาค
เรียน
40,000.00 เพื่อฝึกอบรมและ
ศักยภาพ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้สุง อายุในต้าบล
ท่าผา
10,000.00 เพื่อฝึกอบรมและ
อาชีพ
ส่งเสริมอาชีพให้
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาส และผู้
พิการในต้าบลท่าผา
114,400.00 เพื่อให้นักเรียนมี
อาหารกลางวัน
อาหารกลางวันทาน โรงเรียนบ้านทัพ
85,800.00 เพื่อให้นักเรียนมี
อาหารกลางวันทาน

อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านป่า
แดด

ยุทธศาสตร์
35. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
36. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
37. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
38. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน

แหล่งที่มา
งบตาม
วัตถุ
งบประมาณ ข้อบัญญัติ
ประสงค์
สนับสนุนอาหาร
เงินอุดหนุน
75,400.00 เพื่อให้นักเรียนมี
กลางวันโรงเรียนบ้าน ทั่วไป
อาหารกลางวันทาน
นาเรือน
สนับสนุนอาหาร
เงินอุดหนุน
158,600.00 เพื่อให้นักเรียนมี
กลางวันโรงเรียนบ้าน ทั่วไป
อาหารกลางวันทาน
สามสบ
สนับสนุนอาหาร
เงินอุดหนุน
228,800.00 เพื่อให้นักเรียนมี
กลางวันโรงเรียนบ้าน ทั่วไป
อาหารกลางวันทาน
ผานัง
ออกร้านแสดงสินค้า เงินอุดหนุน
5,000.00 เผยแพร่สินค้าหนึง่
หัตถกรรมและ
ทั่วไป
ต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
ของอ้าเภอแม่แจ่ม
หนึ่งต้าบลหนึ่ง
สร้างรายได้ให้
ผลิตภัณฑ์ในงานฤดู
ประชาชน ในอ้าเภอ
หนาวและงานกาชาด
แม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
ประจ้าปี 2555
โครงการ

39. การจัดระเบียบ ป้องกันและลด
รายได้อื่น ๆ
ชุมชน สังคม อุบตั ิเหตุทางถนน
และการรักษา ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ความสงบ
เรียบร้อย

ผลผลิต

สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านนาเรือน
สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านสามสบ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านผานัง
ออกร้านแสดง
สินค้าหัตถกรรม
และผลิตภัณฑ์
พื้นบ้าน หนึ่ง
ต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ในงาน
ฤดูหนาวและ
งานกาชาด
จังหวัดเชียงใหม่
ประจ้าปี 2555
25,000.00 1.เพื่อรณรงค์ให้
ป้องกันและลด
ประชาชนในเขตพื้นที่ อุบัติเหตุทาง
ต้าบลท่าผาได้ตระหนัก ถนนในช่วง
ถึงการขับขี่รถยนต์ เทศกาลปีใหม่
รถจักรยานยนต์อย่าง
ถูกต้องตามกฎจราจร
โดยปฏิบัติตาม
มาตรการ 3ม 2ข 1ร
2. จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในพื้นที่

ยุทธศาสตร์
40. การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้อื่น ๆ

41. การจัดระเบียบ ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ เงินอุดหนุน
ชุมชน สังคม ป้องกันและบรรเทาสา ทั่วไป
และการรักษา ธารณภัย
ความสงบ
เรียบร้อย

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
25,000.00 1.เพื่อรณรงค์ให้
40000
ประชาชนในเขตพื้นที่
ต้าบลท่าผาได้ตระหนัก
ถึงการขับขี่รถยนต์
รถจักรยานยนต์อย่าง
ถูกต้องตามกฎจราจร
โดยปฏิบัติตาม
มาตรการ 3ม 2ข 1ร
2. จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในพื้นที่
10,000.00 1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่งาน ฝึกซ้อม
ป้องกันและ บรรเทาสา แผนปฏิบัติการ
ธารณภัย เทศบาลต้าบล ป้องกันและ
หางดง ปฏิบัติหน้าที่
บรรเทาสาธารณ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
ภัย
อย่าง ทันท่วงทีและ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ฯ

42. การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
43. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ป้องกัน ปราบปราม เงินอุดหนุน
และแก้ไขปัญหายาเสพ ทั่วไป
ติด ประจ้าปี 2556

พัฒนาประสิทธิภาพ เงินอุดหนุน
บุคลากรศูนย์พัฒนา ทั่วไป
เด็กเล็กเทศบาลต้าบล
ท่าผา

44. การพัฒนาการ ปรับปรุงผังเมืองรวม เงินอุดหนุน
บริหารจัดการ
ทั่วไป
บ้านเมืองที่ดี

20,000.00 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต้ารวจ
ปฏิบัติงานด้าน การ
ป้องกันและ
ปราบปรามปัญหา
อาชญากรรม
12,000.00 เพื่อให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ในการจัดการ
ดูแล เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ป้องกัน
ปราบปรามและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด ประจ้าปี
2556
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลท่า
ผา

5,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงผังเมือง
เจ้าหน้าที่ในการ
รวม
ปฏิบัติงานด้าน ผัง
เมือง เพื่อการจัดผัง
เมืองให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมชุมชน

แหล่งที่มา
งบประมาณ
45. การพัฒนาการ อบรมคุณธรรม
เงินอุดหนุน
บริหารจัดการ จริยธรรมของผู้บริหาร ทั่วไป
บ้านเมืองที่ดี พนักงาน และพนักงาน
จ้างเทศบาลต้าบลท่า
ผา
ยุทธศาสตร์

โครงการ

46. การพัฒนาการ อบรมสัมมนาและทัศน เงินอุดหนุน
บริหารจัดการ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ทั่วไป
บ้านเมืองที่ดี ประสิทธิภาพการ
ท้างานของผู้บริหาร
พนักงานและพนักงาน
จ้าง

47. การพัฒนาการ เทศบาลเคลื่อนที่พบ เงินอุดหนุน
บริหารจัดการ ประชาชน
ทั่วไป
บ้านเมืองที่ดี

48. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
49. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

จัดท้าแผนที่ภาษี

รายได้อื่น ๆ

ศูนย์บริหารจัดการการ เงินอุดหนุน
ให้บริการสาธารณของ ทั่วไป
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ้าเภอแม่
แจ่ม

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
10,000.00 เพือ่ ให้ผู้บริหารและ
พนักงาน มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ต่อ
หน้าที่ สามารถ
ตรวจสอบได้

ผลผลิต

อบรมคุณธรรม
จริยธรรมของ
ผู้บริหาร
พนักงาน และ
พนักงานจ้าง
เทศบาลต้าบล
ท่าผา
100,000.00 เพื่อจัดการสัมมนา อบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานหน่วยงาน และทัศนศึกษาดู
ที่มี ความเป็นเลิศ
งานเพื่อเพิ่ม
ทางด้านการบริหาร ประสิทธิภาพ
จัดการ
การท้างานของ
ผู้บริหาร
พนักงานและ
พนักงานจ้าง
10,000.00 เพื่อให้คณะผู้บริหาร เทศบาล
เทศบาล พนักงาน
เคลื่อนที่พบ
เทศบาล และ
ประชาชน
เจ้าหน้าที่ของกอง/
ฝ่ายได้เข้าไปในพื้นที่
เพื่อรับทราบปัญหา
ของประชาชนในพื้นที่
130,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดท้าแผนที่ภาษี
ในการจัดเก็บรายได้
เข้ารัฐ
10,000.00 เพื่อสามารถบูรณาการ ศูนย์บริหาร
ในการช่วยเหลือ
จัดการการ
ประชาชน ในพื้นที่แต่ ให้บริการสา
ละต้าบลได้รวดเร็วขึ้น ธารณขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ้าเภอ
แม่แจ่ม

แหล่งที่มา
งบประมาณ
50. การพัฒนาการ มอบรางวัลให้กับผู้มา เงินอุดหนุน
บริหารจัดการ เสียภาษีภายในก้าหนด ทั่วไป
บ้านเมืองที่ดี
51. การพัฒนาการ ศูนย์ประสานงานของ เงินอุดหนุน
บริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วน ทั่วไป
บ้านเมืองที่ดี ท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ประจ้าปี
งบประมาณ
งบประมาณ 2556

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
10,000.00 ส่งเสริมให้ประชาชน
มาเสียภาษีภายใน
ก้าหนด เวลา
10,000.00 1. เพื่อเป็นศูนย์รวม
ข้อมูล อปท 2. เพื่อ
เป็นศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศของ อปท
3. เพื่อเป็นข้อมูลถ่าย
โอนภารกิจ อปท

52. การพัฒนาการ พัฒนาศักยาภาพศูนย์ เงินอุดหนุน
บริหารจัดการ รวมข้อมูลข่าวสารการ ทั่วไป
บ้านเมืองที่ดี จัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลและองค์การ
บริหารส่นต้าบลใน
อ้าเภอแม่แจ่ม

20,000.00 1.อ้านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.
สนับสนุนประชาชนให้
มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการจัดซื้จัด
จ้าง 3. เพื่อด้าเนินงาน
ของ อปท เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
20,000.00 1. เพื่อพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตให้มี
ประสิทธิภาพ 2. อปท.
ในพื้นที่และ
ผู้ประกอบการได้รับ
ทราบ ข้อมูลข่าวสาร
รวดเร็ว 3. ป้องกันการ
สมยอมราคา

ยุทธศาสตร์

โครงการ

53. การพัฒนาการ พัฒนาศักยภาพศูนย์ เงินอุดหนุน
บริหารจัดการ อินเตอร์เน็ตต้าบลของ ทั่วไป
บ้านเมืองที่ดี เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบลใน
อ้าเภอแม่แจ่ม

ผลผลิต
มอบรางวัลให้กับ
ผู้มาเสียภาษี
ภายในก้าหนด
ศูนย์
ประสานงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่
ประจ้าปี
งบประมาณ
งบประมาณ
2556
พัฒนาศักยา
ภาพศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลและ
องค์การบริหาร
ส่นต้าบลใน
อ้าเภอแม่แจ่ม
พัฒนาศักยภาพ
ศูนย์อินเตอร์เน็ต
ต้าบลของ
เทศบาลและ
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลใน
อ้าเภอแม่แจ่ม

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลท่าผา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
โดยได้มกี ารก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 10 โครงการ จานวนเงิน 1,085,164 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 10 โครงการ จานวนเงิน 1,042,444 บาท สามารถจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์พื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณ๊ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

โครงการ

2

80,000.00

2

80,000.00

7
1
10

885,100.00
120,064.00
1,085,164.00

7
1
10

885,100.00
77,344.00
1,042,444.00

โครงการ

221,000.00

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน เงินอุดหนุนทั่วไป
ทัพ
สนับสนุนอาหาร
เงินอุดหนุนทั่วไป
กลางวันโรงเรียนบ้าน
ยางหลวง

85,800.00

114,400.00

10,000.00

70,000.00

งบตามข้อบัญญัติ

งานพิธี รัฐพิธี และพิธี เงินอุดหนุนทั่วไป
การต่างๆ

เงินอุดหนุนทั่วไป

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ สนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนทั่วไป
โรงเรียนบ้านป่าแดด
ประชาชน

2. การอนุรักษ์พื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประ
เพณ๊ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันกตัญญูด้าหัว
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ๊ ผู้สูงอายุ

1. การอนุรักษ์พื้นฟูและสืบสาน

ยุทธศาสตร์

แหล่งที่มา
งบประมาณ
คู่สัญญา

23/05/2556

13/11/2555

01/10/2555

05/04/2556
05/04/2556
05/04/2556
30/11/2555

1

1

1

12

7
7
6
1

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
05/04/2556
7
วันที่เซ็น
สัญญา

42,900.00 โรงเรียนบ้านป่า 13/11/2555
แดด

57,200.00 หลวง

โรงเรียนบ้านยาง

57,200.00 โรงเรียนบ้าน
ยางหลวง

45,000.00 17/2556
5,000.00 20/2556
19,700.00 29/2556
10,000.00 ที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอ
แม่แจ่ม
221,000.00 ร.ร.บ้านทัพ

300.00 19/2556

วงเงินตามสัญญา

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตาบลท่าผา ที่มกี ารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

228,800.00

158,600.00

7. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ สนับสนุนอาหาร
เงินอุดหนุนทั่วไป
ประชาชน
กลางวันโรงเรียนบ้าน
สามสบ
8. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ สนับสนุนอาหาร
เงินอุดหนุนทั่วไป
ประชาชน
กลางวันโรงเรียนบ้าน
ผานัง

งบตามข้อบัญญัติ

75,400.00

โครงการ

6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ สนับสนุนอาหาร
เงินอุดหนุนทั่วไป
ประชาชน
กลางวันโรงเรียนบ้าน
นาเรือน

ยุทธศาสตร์

แหล่งที่มา
งบประมาณ
คู่สัญญา

114,400.00

โรงเรียนบ้าน
ผานัง

114,400.00 โรงเรียนบ้าน
ผานัง

37,700.00

23/05/2556

13/11/2555

โรงเรียนบ้านนา
23/05/2556
เรือน
154,700.00 โรงเรียนบ้านทัพ 01/10/2555

42,900.00

โรงเรียนบ้านป่า
23/05/2556
แดด
37,700.00 โรงเรียนบ้านนา 13/11/2555
เรือน

วงเงินตามสัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

1

1

30

1

1

1

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

โครงการ

9. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ออกร้านแสดงสินค้า เงินอุดหนุนทั่วไป
ประชาชน
หัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
หนึ่งต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ในงานฤดู
หนาวและงานกาชาด
จังหวัดเชียงใหม่
ประจ้าปี 2555
10. การพัฒนาการบริหารจัดการ จัดท้าแผนที่ภาษี
รายได้อื่น ๆ
บ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์

แหล่งที่มา
งบประมาณ

130,000.00

5,000.00

งบตามข้อบัญญัติ

คู่สัญญา

64,080.00 นายวรวิทย์ สม 01/10/2555
พันธ์
นายพิทักษ์
5,340.00
01/10/2555
อรินติ๊บ
นายธวัชชัย ราช
50,644.00
17/12/2555
วงษ์

5,000.00 ที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอ
แม่แจ่ม

วงเงินตามสัญญา

12

1

12

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
09/01/2556
1
วันที่เซ็น
สัญญา

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2557
เทศบาลตาบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์
จานวน
โครงการ

อนุมัติ
งบประมาณ

ลงนาม
สัญญา

เบิกจ่าย

100%

จานว
จานว
จานวน
จานวน งบประมา น งบประ
งบประ น งบประม
งบประมาณ
โครงกา
โครงการ
ณ
โครง มาณ
มาณ โครงก าณ
ร
การ
าร

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
37.0 46.19 6.0 1.86 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
4.0
0.08 1.0 0.01 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
ยั่งยืน
3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
5.0
0.10 3.0 0.04 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
4.การอนุรักษ์พื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ๊ และ
12.0
0.70 8.0 0.22 2.0 0.08 2.0 0.08 2.0 0.08
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
46.0 11.90 20.0 2.31 7.0 0.89 7.0 0.89 7.0 0.89
ประชาชน
6.การจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
10.0
0.62 4.0 0.08 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
การรักษาความสงบเรียบร้อย
7.การพัฒนาการบริหารจัดการ
13.0
0.90 11.0 0.34 1.0 0.12 1.0 0.08 0.0 0.00
บ้านเมืองที่ดี
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีขอ้ สงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตาบลท่าผาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

( นายสุพจน์ ริจ่าม )
นายกเทศมนตรีตาบลท่าผา

