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บทที่ ๑
บทนํา

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง
เทศบาลตําบลท่าผา ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการ
แก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํ า นาจ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึ ง จํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด ทํ า แผนติ ด ตามและ
ประเมินผลเพื่อให้วัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดําเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
การทํางานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย
๑. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน
๑.๑ เพื่อให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๑.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๑.๓ เพื่อให้ร้ถู ึงความต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชนในพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลท่าผา และจะได้แก้ไข
ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
๑.๔ เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผ้บู ริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปีต่อไป
๒. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน
๒.๑ ความสําคัญของการติดตาม
การติดตามเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู่ โดยที่
การติ ด ตาม (monitoring) หมายถึ ง กิ จ กรรมภายในโครงการซึ่ ง ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
(feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
(Cost – effective) ดําเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตาม ดูความสามารถ
ในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
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๒.๒ ความสําคัญของการประเมินผล
การประเมินผลนั้นเป็นสิ่งหนึง่ ทีจ่ ําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้
จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กําหนดไว้ ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้ วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดําเนิ นการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร
นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ
ดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
๓. วิธีการติดตามและประเมินผล
๓.๑ การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา
๓.๒ การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕8
๓.๓ การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
๔. วิสัยทัศน์ของท้องถิ่น (Vision)
เทศบาลตําบลท่าผา ได้กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี้ “ท่าผาเป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูศาสนา ชาว
ประชามีการศึกษา เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รุ่งเรืองเศรษฐกิจ ขจัดสิ้นความ
ยากจน ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผดุงรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม บริการพื้นฐานครบครัน ผลักดันแหล่งท่องเที่ยว เลิกเกี่ยวยาเสพติด สร้างความสามัคคี มี
จิตสํานึกทางการเมือง”
5. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทีไ่ ด้มาตรฐาน มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวก
ปลอดภัย มีการพัฒนาเมืองและการใช้ทีด่ ินไปในทิศทางเดียวกัน
๒. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ชุมชนมีระบบ
เศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกัน เป็นแหล่งการค้าการลงทุนและศูนย์กลางกระจายสินค้าของอําเภอและจังหวัด
๓. เพื่อให้ประชาชนมีความมัน่ คง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเข้มแข็ง เชิดชูคุณธรรม
มีความรักสามัคคี ปลอดจากยาเสพติด ได้รบั สวัสดิการทางสังคมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๔. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ชุมชนมีระบบสาธารณสุข การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
ที่ได้มาตรฐาน
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๕. เพื่อให้ประชาชนได้รบั การศึกษาอย่างทั่วถึง มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ และมีการศึกษาตลอด
ชีวิต เพื่อให้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ได้รบั การอนุรกั ษ์และสืบทอดต่อไป และเพื่อ
ทํานุบํารุงศาสนา
๖. เพื่อให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชนที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางพัฒนา
๗. เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ชุมชนมีสงิ่ แวดล้อมที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
๘. เพื่อให้ประชาชนรักการเล่นกีฬา มีกิจกรรมนันทนาการ มีสถานที่ออกกําลังกายและพักผ่อน
ในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี
๙. เพื่ออํานวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเทีย่ วให้เป็นไปตามนโยบายการท่องเทีย่ วและเพื่อให้
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในชุมชน
๑๐. เพื่อให้เทศบาลมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด
๑๑. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมือง และเพือ่ ให้
ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล
6. พันธกิจ
1. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
2. ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
3. กําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ
4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
6. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. บํารุงและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
8. จัดให้มีและบํารุงสถานทีป่ ระชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
9. ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน รณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
10. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ทางการเมือง
11. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
12. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
13. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของตําบล
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
4. การอนุรักษ์พื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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บทที่ ๒
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕8
แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีการ
ดําเนินงาน

ไม่มีการ
ดําเนินงาน

/
/
/
/
/
/

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

สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด ๑๙ ข้อ มีการดําเนินงานและจัดทําตามแผนงานครบถ้วน
กระบวนการ
านตามรัฐธรรมนูญ
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แบบที่ ๒ รายงานสรุปผลแผนพัฒนา
ส่วนที่ ๑ รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา ๓ ปี
รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา ๓ ปี ปี ๒๕๕8
เทศบาลตําบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
จํานวน
โครงการ
49

15,330,000.00

7

170,000.00

12

2,055,000.00

16

1,303,000.00

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

39

3,862,000.00

การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

40

3,275,000.00

การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

24

2,960,000.00

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
การอนุรักษ์พื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

รวม

งบประมาณ

187 28,955,000.00
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บทที่ 3
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลท่าผา
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕8 (แบบสอบถาม จํานวน ๑0๐ ชุด)
เทศบาลตําบลท่าผา ได้ขอความร่วมมือ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลท่าผา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะต่อไป
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑.เพศ ชาย จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00
หญิง จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00
๒.อายุ
ต่ํากว่า 20 ปี
ระหว่าง 20-30 ปี
ระหว่าง 31-40 ปี
ระหว่าง 41-๕๐ ปี
มากกว่า 51 ปี
๓.การศึกษา

จํานวน - คน คิดเป็นร้อยละ
จํานวน - คน คิดเป็นร้อยละ
จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ
จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ
จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ

39.00
30.00
30.00

ประถม หรือต่ํากว่า จํานวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ 67.00
มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00
อนุปริญญา
จํานวน - คน คิดเป็นร้อยละ ปริญญาตรี
จํานวน - คน คิดเป็นร้อยละ
อื่นๆ
จํานวน 2 - คน คิดเป็นร้อยละ 2.00
๔.อาชีพ
รับราชการ
จํานวน คน คิดเป็นร้อยละ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็นร้อยละ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
รับจ้าง
จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ
เกษตรกร
จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ
อื่นๆ
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ

16.00
16.00
73.00
1.00
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สรุป
ผลการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลท่าผา
จํานวน 10 หมู่บ้าน จํานวน ๑0๐ คน
ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่มองในภาพรวม เทศบาลตําบลท่าผา
อยู่ในเกณฑ์ทีด่ ีมาก

***************************
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ภาคผนวก
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การกากับการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)
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
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ประกาศ เทศบาลตําบลท่าผา
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
*******************************************
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ
30(5) เทศบาลตําบลท่าผา จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ เทศบาลตําบลท่าผา
ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์
ท่าผาเป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูศาสนา เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข. พันธกิจ
1) จัดให้มี และบํารุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม
2) จัดให้มี และบํารุงระบบสาธารณูปโภค
3) ส่งเสริมด้านการศึกษา และอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5) ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ
6)ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
7)ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบล
8) ปรับปรุงระบบการจัดการ และการบริหารจัดการขององค์กร
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. การสร้างพัฒนาการรวมกลุ่ม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
1. การปลูกจิตสํานึกให้ความรู้ประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. การส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
3. การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
4. ส่งเสริมและการสร้างงานในชุมชน
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1. กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยแก่ชุมชน
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. การสร้างจิตสํานึกพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ
2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ

12

ง. การวางแผน
เทศบาลตําบลท่าผา ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตําบลท่าผา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตาม
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558)
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน

2558
2559
2560
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
49
15,330,000.00
26
4,200,000.00
26
1,550,000.00
7
170,000.00
7
170,000.00
7
170,000.00

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน

12

2,055,000.00

6

255,000.00

6

255,000.00

การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

16

1,303,000.00

12

765,000.00

12

765,000.00

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

39

3,862,000.00

36

3,942,000.00

29

1,942,000.00

40

3,275,000.00

32

3,035,000.00

30

835,000.00

การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
รวม

24

2,960,000.00

24

535,000.00

24

535,000.00

187

28,955,000.00

143

12,902,000.00

134

6,052,000.00

13
แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาการบริหารจัดการบ ้านเมืองทีด
่ ี
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร ้อย
การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน
การอนุรักษ์ฟืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูม ิ
ปั ญญาท ้องถิน
่

2560

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล ้อมและระบบนิเวศ
อย่างยัง่ ยืน

2558

2559

่ วาม
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูค
ยัง่ ยืน
การพัฒนาโครงสร ้างพืนฐาน
0

10

20

30

40

50

60

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทําแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาการบริหารจัดการบ ้านเมืองทีด
่ ี
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร ้อย
การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน
2560

การอนุรักษ์ฟืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่

2559
2558

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล ้อมและระบบ
นิเวศอย่างยัง่ ยืน
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยัง่ ยืน
การพัฒนาโครงสร ้างพืนฐาน
0.00

4,000,000.00 8,000,000.0012,000,000.0016,000,000.00
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จ. การจัดทํางบประมาณ
ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 46 โครงการ
งบประมาณ 5,428,300.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

โครงการ
8
1
1
8
11
10
7
46

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
3,198,800.00
5,000.00
50,000.00
248,000.00
1,100,000.00
540,800.00
285,700.00
5,428,300.00

15
แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

โครงการ
การพัฒนาการบริหารจัดการบ ้านเมืองทีด
่ ี
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร ้อย
การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน
การอนุรักษ์ฟืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่

โครงการ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล ้อมและระบบ
นิเวศอย่างยัง่ ยืน
่ วาม
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูค
ยัง่ ยืน
การพัฒนาโครงสร ้างพืนฐาน
0

2

4

6

8

10

12

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบ ัญญ ัติ
การพัฒนาการบริหารจัดการบ ้านเมืองทีด
่ ี
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร ้อย
การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน
การอนุรักษ์ฟืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่

งบประมาณ
ตามข ้อบัญญัต ิ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล ้อมและ
ระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยัง่ ยืน
การพัฒนาโครงสร ้างพืนฐาน
0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00
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รายละเอียดโครงการที่เบิกจ่ายจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
ตามแผนฯ
500,000

เบิกจ่ายจริง

1

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสามสบหมู่ที่ 1

340,000

2

11 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ 3

500,000

298,000

3

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทัพ หมู่ที่ 5

500,000

204,500

4

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางหลวง หมู่ที่ 6

500,000

437,000

5

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยไห หมู่ที่ 7

600,000

478,000

6

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางส้าน หมู่ที่ 8

300,000

220,000

7

11 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเรือน หมู่ที่ 9

600,000

528,000

8

11 ก่อสร้างรางระบายน้ําบ้านไร่ หมู่ที่ 10

500,000

458,000

9

21 ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

37,750

10

31 ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

50,000

300

11

41 ประเพณีลอยกระทง

50,000

50,000

12

41 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรม(ดอนศาล)ของอําเภอแม่แจ่ม

30,000

46,550

13

41 งานพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่างๆ

15,000

15,000

14

41 วันกตัญญู

70,000

15

42 มหกรรมผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม

16
17

100,000

90,000

42 จัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 38 ประจําปี2558 จังหวัดเชียงใหม่

5,000

5,000

3,000

3,000

18

42 สนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 38 ประจําปี 2558
ี ใองเที่ ่ยวเชิงอนุรักษ์
42 ส่งั เสริมั การท่

50,000

19

51 การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

20

51 วันเด็กแห่งชาติ

21

51 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

20,000

22

51 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

40,000

3,600

23

52 การแข่งขันกีฬาเทศบาลตําบลท่าผา

100,000

10,000

24

52 ก่อสร้างโรงผลิตน้ําดื่ม บ้านป่าแดด หมู่ที่ 4

500,000

496,000

25

52 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

150,000

75,000

26

52 โครงการกวาดล้างลูกน้ํายุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

62,000

4,860

27

52 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

28

52 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

100,000

120,000

900

90,000

29

54 จ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานในช่วงปิดเทอม

30

54 ออกร้านแสดงสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ในงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2558

31

61 สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

32

ตามแผนฯ
งบประมาณ
ตามแผนฯ
100,000
5,000

5,000

10,000

1,500

61 ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ประจําหมู่บ้านไร่ หมู่ที่ 10

200,000

140,000

33

62 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

100,000

2,400

34

62 ฝึกอบรม ทบทวนหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50,000

2,100

35

62 ก่อสร้างสถานีเติมน้ํารถดั

