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บทที่ 1
บทนำ
กำรติดตำมประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงาน
สอดคล้องกับ แนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น นาไปสู่การแก้ไขปัญ หาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ
28 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกจานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบ ห้าวันนับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์ก รว่าแผนยุทธศาสตร์และ
แนวทาง ที่ถูกกาหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพื่อการจับ ผิด แต่เป็นเครื่อ งมือ ทดสอบผลการทางานเพื่อให้ท ราบว่าผลที่ เกิ ดขึ้นถูก ต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมิน ผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่า
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในรูปของการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและ
ประเมิ นผลเป็นการวัดระดับ ความสาเร็จหรือล้ม เหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒ นาท้ องถิ่น ซึ่ง
ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั ิ การประเมินผลนโยบาย การประเมินผลลัพธ์นโยบาย และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือการช่วยทา
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่
กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ
ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
เมื่ อองค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนาแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติม การจ่ายขาดเงินสะสม
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่น พ.ศ. 2541 และที่ แก้ ไขเพิ่มเติม ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ
และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุ ก
หน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังนี้
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1. ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินอุดหนุนหมุนเวียน
2. ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน
3. องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับ โครงการอันเป็นภารกิ จหลัก ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานทีข่ อรับเงินอุดหนุน ให้นาโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ใน
หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจาก
เงินสะสม ทุนสารองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เป็ น กรอบในการจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การทดสอบการดาเนินงานตามภารกิ จ ขององค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น ว่าดาเนิน การได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
เกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปั ญหาหรืออุปสรรคของแผนพัฒนา
โครงการ กิจกรรมต่างๆซึ่งอาจเกิดจากองค์ก รบุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ
และความพึ ง พอใจของประชาชนและนาไปสู่ก ารวางแผนการพัฒ นาในปีต่อๆไป เพื่อให้เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและ
จะต้อ งมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการ ขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุด แข็ง เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรั บเพื่อรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้โ อกาสให้เกิดประโยชน์เ พื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ
งานต่างๆพร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้อ งถิ่นอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
2. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
4. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
5. เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
6. เพื่อการพัฒนาแผนงาน
7. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
8. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
9. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ดังนี้
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
กรรมการตาม (1 ) (2 ) (3) (4 ) และ (5 ) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้
ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จ ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
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ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
5. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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ผังขั้นตอนกำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น

กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

พัฒนาท้ องถิ่น

ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้
จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิน่
ทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ที่ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบในที่
เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำม
และประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี
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กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
1. กรอบเวลำ ควำมสอดคล้อง ควำมพอเพียง ควำมก้ำวหน้ำ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
ผลลัพธ์และผลผลิต กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร
(1) กรอบเวลา
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่ และเป็น
ห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(2) ความสอดคล้อง
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
คณะรักษาความสงบเรียบร้อย (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบาย
ผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน
(3) ความพอเพียง
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถ
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดย
คานึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น
(4) ความก้าวหน้า
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้าใช้ใน
การอุปโภค – บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผูป้ ่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง กลุม่ อาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาดลดลง สภาพความ
เป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยทีม่ ีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
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3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน
อบายมุข การทะเลาะวิวาท
4. ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิม่
มากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึ้นและเพียงพอในการดารงชีวิต
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะทีเ่ ป็นพิษ
ขยะในชุมชนลดลงและถูกกาจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้าเสียลดลง การระบายน้าดีขึ้น
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รบั การส่งเสริม
อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิน่ มีจิตสานึก เกิดความตระหนัก
และเข้ามามีร่วมในการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปญ
ั ญาและคุณค่าความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ทั้งทีเ่ ป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้
ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
(5) ประสิทธิภาพ
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการ
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุง
หรือไม่
(6) ประสิทธิผล
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(7) ผลลัพธ์และผลกระทบ
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัดภูมิภาคและระดับประเทศ
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(8) การประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระบวนการ
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ
เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการ
การดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
ทาให้รู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมสี มรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อ การ
นาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
การนาโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผล เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การนาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างทีม่ ีปญ
ั หาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครือ่ งมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติมีจุดแข็ง และจุดอ่อน อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจาก
สาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะ
นาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบของการนา
นโยบายไปปฏิบัตบิ รรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคม ควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มี

10

โครงการ ที่มลี ักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่า ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลบ้ำนโป่ง
1. นายเชิด ชัยชนะ
2. นายสมพล แสงวงศ์
3. นายประภัต ธรรมโรง
4. นายวิเชียร มะโน
5. นายอุดม บัวอุ่นใจ
6. นางดวงเดือน ไชยนุรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักปลัด
7. นายกฤษฎา เตจ๊ะสาร
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
8. ครู กศน.ตาบลบ้านโป่ง
9. นางอัญญชิสา จารูญจิรโรจน์ ผู้อานวยการ รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย
10. นายยอดเพชร พรรณขาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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บทที่ 2
แผนยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงำนกำรพัฒนำ เทศบำลตำบลบ้ำนโป่ง
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกาหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่ การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง
และมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุก
ภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง “หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข
อยูด่ ี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุ กคามจากภายนอก
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการ
ผลิตและการใช้นวัตกรรมใน การเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ง ขันและการพัฒ นาอย่างยั่ง ยืนทั้ ง ในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทาง
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้ กรอบการปฏิรูป
และพัฒนาปัจจัยเชิงยุท ธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน
เพื่อพั ฒ นาคนและสัง คมไทยให้เ ป็นรากฐานที่ แข็ง แกร่ง ของประเทศ มี ความพร้อมทางกาย ใจ
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณภาพ จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอ
ภาคและเป็นธรรม
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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เพื่อเร่ง อนุรัก ษ์ฟื้ นฟู และสร้างความมั่ นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมี ความมั่นคงด้านน้า
รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12
แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 สรุปได้ดังนี้
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนต่างชาติ
ให้เข้ามาลงทุนใน R & D Center ตลอดจนผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดทา Technology Roadmap ส่งเสริมอุตสาหกรรม carbon Fiber
การพัฒนา ผลิตภาพแรงงาน การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล เร่งลงทุนและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการ
พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพือ่ สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพการพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มี คุณภาพ เท่าเที ยมและทั่ วถึง การพัฒ นาด้านสุขภาพ โดยส่ง เสริม การพัฒนาเทค โนโลยีและ
นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ
(3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
โดยยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
การลงทุ นด้านโครงสร้างพื้ นฐานและสิ่ง อานวยความสะดวกของเมือง การพัฒนาด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐ กิจ
พิเศษ
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคานึงถึงขีดจากัด
และศักยภาพการฟื้นตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้าง
ระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society การส่งเสริมการผลิต
การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความร่วมมือ
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ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
การสร้างความโปร่งใส การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอ เพื่อให้ระบบ
ราชการเล็กแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง การพัฒนา อปท. ให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
การสร้างระบบตรวจสอบและประเมิ นผลที่มี ป ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตาม ประเมินผล
โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณมากและมีผลกระทบในวงกว้าง
Thailand 4.0
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ แ ท้ จ ริ ง ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาวิ ท ยาการ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและการพัฒ นา แล้วต่อยอดในกลุ่ม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ดังนี้
(1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวิภาพ เช่น การสร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Start
ups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น
(2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ สปา เป็นต้น
(3) กลุ่มเครื่อ งมือ อุ ปกรณ์อัจ ฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ร ะบบอิเล็กทรอนิก ส์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น
(4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยี
การศึกษา อี – มาเก็ตเพลส อี – คอมเมิร์ส เป็นต้น
(5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และการบริการที่มีคุณภาพสูง เช่น เทคโนโลยี
การออกแบบธุรกิจโลฟ์สไตส์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น
แผนพัฒนำภำค / แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนำจังหวัด
ประเด็นยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน
(1) สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
(2) ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าขายชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ
(3) พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
(4) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564 )
วิสัยทัศน์
นครแห่งชีวิตและความมัง่ คั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม และศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้าการ
ลงทุนระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
1. ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารให้มีความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในพื้นที่
2. สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุน ทีม่ ีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจ
ในชุมชนและท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทีม่ ีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
1. สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญา ทีม่ ีศักยภาพ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
4. พัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
5. พัฒนาคุณภาพ และสุขภาวะให้ เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
2. เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ
3. พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสม
และยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1. บูรณการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม
2. เสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ ชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มปี ระสิทธิภาพ
โปร่งใส และเป็นธรรม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
1. พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
2. เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม กับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน
3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
4. เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการ อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริการจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตามกฎหมาย
บัญญัติ
3. ส่งเสริมบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมของท้องถิ่น
จากวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นามาสู่การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนา 7 ประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทีจ่ าเป็น
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันระ
เศรษฐกิจในท้องถิ่น
2.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC
2.3 ส่งเสริมการค้า การลงทุน ที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อท้องถิ่น
2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวทีส่ อดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อคนใน
ท้องถิ่น
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดยชุมชน
3.2 การควบคุม ป้องกันแก้ปญ
ั หาขยะและมลภาวะในชุมชน
3.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรกั ษ์พลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม
4.2 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
4.3 การเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.1 ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.2 การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน
5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ดอ้ ยโอกาส
6. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อนในชุมชน
6.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน
6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.3 การป้องกันและแก้ปญ
ั หายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
7.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม

17

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“เชิดชูคุณธรรม นาการพัฒนา ประชาร่วมเป็นสุข รุกสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
2. ประชาชนมีความรูเ้ รื่องเศรษฐกิจพอเพียบและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. ประชาชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและร่วมกันรักษาระบบนิเวศท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
4. ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักยภาพเพิ่มขึ้น มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
6. มีการบริหารจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
7. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
แผนงานการพัฒนาท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานเคหะและชุมชน
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4. ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานงบกลาง
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศึกษา
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

กำรวิเครำะห์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
กำรวิเครำะห์ Swot Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค) ปัจจัยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงทีม่ ีผลต่อการพัฒนา
เทศบาลตาบลบ้านโป่ง ได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยเทศบาลได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. จุดแข็ง ( Strength )
1.1 เทศบาลตาบลบ้านโป่งมีโครงสร้างการบริหารงานและภารกิจที่ชัดเจน
1.2 ผู้บริหารเทศบาล มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นา และให้ความสาคัญกับการบริหารองค์กร
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ มีการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.3 บุคลากรมีทกั ษะ ความรู้ ซึ่งส่งผลดีหากมีการส่งเสริมให้มกี ารปฏิบัตงิ านที่มงุ่ เน้นผลสัมฤทธิ์
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1.4 มีระบบการติดต่อสือ่ สารและประสานงานภายในองค์กรที่มปี ระสิทธิภาพและทั่วถึง
1.5 มีระบบการให้บริการทีร่ วดเร็วและทันสมัยมากขึ้น และที่สาคัญมีการให้บริการที่เป็นมิตรพร้อม
ที่จะช่วยเหลือ
1.6 คนตาบลบ้านโป่งมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนเชียงใหม่ที่มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
2. จุดอ่อน (Weakness)
2.1 งบประมาณของเทศบาลตาบลบ้านโป่งไม่เพียงพอหรือสมดุลกับภารกิจการพัฒนาของ
เทศบาลโดยเฉพาะการดาเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ประกอบกับส่วนราชการส่วนกลางมีการถ่ายโอน
ภารกิจให้เทศบาล เป็นผู้ดาเนินงานในหลายเรือ่ ง และได้จดั สรรงบประมาณสาหรับอุดหนุนในโครงการ
ดังกล่าวแต่ก็ไม่เพียงพอสาหรับดาเนินการ
2.2 ระเบียบ กฎหมายของเทศบาลไม่สามารถเอื้อต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่นให้
มีความคล่องตัว
2.3 เทศบาลยังขาดการสนับสนุนทางด้านงบประมาณทีเ่ กินศักยภาพของท้องถิ่น
3. โอกำส (Opportunity)
3.1 การทีป่ ระเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็นผลให้องค์กรใน
ระดับพื้นที่ต้องมีการเตรียมพร้อม และปรับตัวเพื่อรองรับกับภารกิจในหลายๆด้าน
3.2
กระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม ซึ่งผลักดันให้เป็นศูนย์กลาง
ทางวัฒนธรรม เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ เนื่องจากยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์
3.3 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ว จะให้มีเทคโนโลยีทางเลือก
สาหรับใช้ในการบริหารและบริการประชาชนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
4. อุปสรรค (Threat)
4.1 การเมืองการปกครองของไทยขาดเสถียรภาพ ส่งผลทาให้การดาเนินนโยบายของเทศบาล
ขาดความต่อเนื่อง
4.2 การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สงั คมผู้สงู อายุ โดยประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และปัญหาสังคมใน
รูปแบบต่างๆ
4.3 การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะปัญหาภัยด้าน Social
Network ที่เป็นภัยรูปแบบใหม่ทสี่ ามารถเข้าถึงได้ง่ายและยากต่อการกากับควบคุม ส่งผลให้เด็กและเยาวชน
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มหลัก มีพฤติกรรมต่อการเกิดปัญหาสังคมประจาวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กติดเกมส์
การเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม การเสพสื่อลามกอนาจาร การมีพฤติกรรมก้าวร้าว การติดการพนัน ฯลฯ
4.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ( Climate Change ) หรือ สภาวะโลก
ร้อนส่งผลให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติในรูปแบบใหม่มากขึ้น
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4.5 ปัญหาวิกฤติหมอกควันของภาคเหนือ ส่งผลต่อปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ และปัญหาด้านธุรกิจท่องเที่ยว
4.6 ปัญหาราคาน้ามันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเพิม่
สูงขึ้น
กำรประเมินผลสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
สภาพแวดล้อมภายนอกการดาเนินงาน ในส่วนของนโยบายรัฐบาลมีส่วนต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลเป็นอย่างมาก เนื่องจากการขาดเสถียรภาพ การดาเนินนโยบายต่างๆ ไม่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของเทศบาล ได้แก่ เศรษฐกิจซึง่ ตาบล
บ้านโป่งทาอาชีพด้านการเกษตร ทาให้ราคาไม่แน่นอน ประกอบกับสภาพภูมอิ ากาศที่มีความแปรปรวนจน
ทาให้เกิดโรคระบาดของพืช ของสัตว์ได้ง่าย บางครั้งเกิดภัยแล้ง บางครัง้ เกิดน้าท่วม ทาให้เทศบาลตาบล
บ้านโป่งต้องจัดเตรียมงบประมาณไว้ส่วนหนึง่ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
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บทที่ 3
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงาน หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านโป่ง

ประเด็นกำรประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
17. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
19. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่

มี

ไม่มี
กำร
ดำเนินงำน
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีกาหนด ระยะเวลาในการติดตามผลและรายงานผลการดาเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านโป่ง
2. รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565 )
1. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565 )
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน
3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
4.การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

จานวน
โครงการ
154

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
141,232,450

จานวน
โครงการ
139

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
141,428,650

จานวน
โครงการ
132

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
137,984,750

จานวน
โครงการ
130

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
137,984,750

จานวน
โครงการ
555

รวม 5 ปี
งบประมาณ
(บาท)
560,430,600

-

-

5

170,000

5

170,000

5

170,000

5

170,000

20

680,000

-

-

15

15,710,000

15

15,710,000

15

15,710,000

15

15,710,000

60

62,840,000

-

-

20

775,000

20

775,000

20

775,000

20

775,000

80

3,100,000
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ยุทธศาสตร์
5.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
7.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
40
13,223,850

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
40
13,223,850

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
40
13,223,850

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
40
13,223,850

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
160 52,935,400

-

-

14

1,390,000

14

1,390,000

14

1,390,000

14

1,390,000

56

5,560,000

-

-

18

2,410,000

18

2,410,000

18

2,410,000

17

2,410,000

72

9,640,000

-

-

266

174,921,300

251

175,117,500

244

173,473,600

242

171,673,600

1,003

695,186,000
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เกณฑ์ในการพิจารณา แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีการกระจายโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร มีการกระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่
เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ใด
จากการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565 ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่ามีการกระจายตัวของโครงการครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ โดยส่วนมาก
โครงการจะกระจุกตัวอยู่ในยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน โดยมีโครงการและต้องใช้งบประมาณ ตามลาดับ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จานวน 154 โครงการ
จานวน 5 โครงการ

งบประมาณ 141,232,450
งบประมาณ
170,000

บาท
บาท

จานวน

งบประมาณ 15,710,000

บาท

15 โครงการ

จานวน 20 โครงการ
จานวน 40 โครงการ
จานวน 14 โครงการ

งบประมาณ
775,000 บาท
งบประมาณ 13,223,850 บาท
งบประมาณ 1,390,000 บาท

จานวน

งบประมาณ

18 โครงการ

2,410,000

บาท
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2. การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายทั่วไป )
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

งบปกติ
จานวนเงิน (บาท )
1,594,300

ร้อยละ
5.18

(กันเงิน)
จานวน (บาท )
ร้อยละ
1,713,500
5.57

รวม
จานวน (บาท )
3,307,800

ร้อยละ
10.75

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

27,600

0.09

-

-

27,600

0.09

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

33,950

0.11

-

-

33,950

0.11

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

443,300

1.44

-

-

443,300

1.44

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

9,867,211.01

32.07

-

-

9,867,211.01

32.07

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

8,580

0.03

-

-

8,580

0.03

1,394,484.72

4.53

-

-

1,394,484.72

4.53

13,369,425.73

43.45

1,713,500

5.57

15,082,925.73

49.02

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
รวม
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3. การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
(ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปา จดมาตรน้า )
ค่าวัสดุ
(ค่าจัดซื้อซัมเมิร์ท , ค่าวัสดุก่อสร้าง ,ค่าจัดซื้อใบเสร็จ
ค่าน้าประปา (แบบต่อเนื่อง ) เป็นต้น
ค่าสาธารณูปโภค
(ค่าไฟฟ้า)

งบเฉพาะการ กิจการประปา
จานวนเงิน (บาท )

ร้อยละ

รวม
จานวน (บาท )

ร้อยละ

166,220

0.54

166,220

0.54

386,413

1.26

386,413

1.26

584,078.44

1.90

584,078.44

1.90

83,500

0.27

83,500

0.27

1,220,211.44

3.97

1,220,211.44

3.97

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(ค่าซ่อมแซมฐานรางถังเก็บน้าประปา , ค่าปั๊มน้าหอย
โข่ง ) เป็นต้น
รวม

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมงบบุคลากร , ค่าครุภณ
ั ฑ์) จานวน 15,082,925.73 บาท
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
จานวน 1,220,211.44 บาท
รวมรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 16,303,137.17 บาท
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลบ้านโป่ง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
************************
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

1

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายคา สระธรรม ถึงบ้าน นายชาติ
วงศ์นวล บ้านดงหลวง หมู่ 3
กว้าง 3 ม. ยาว 40 ม.
หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 120 ตรม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายสมเพชร อริยะ หมู่ 1 บ้านโป่ง
กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 200 ตรม.
โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางจราจร
คสล. หมู่ 8 บ้านดงป่าแดง
กว้าง 2 ม. ยาว 460 ม.
หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 920 ตรม.
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลบ้านโป่ง
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพือ่ การเกษตร พร้อมบด
อัด (งานถมดินลูกรังพร้อมบด
อัด 105.00 ลบ.ม.
งานเครื่องจักรปักหลัก 16 ชม.)
2. โครงการซ่อมแซมถนนพร้อม
วางท่อ คสล. หมู่ 1 บ้านโป่ง
และหมู่ 7 บ้านป่าหวาย ดังนี้
1. ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.
2. ดินลูกรัง

639/62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
46,700

638/62

79,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 58 ข้อ 133

707/62

367,800

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 59 ข้อ 137

2

3

4

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 58 ข้อ 134

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 56 ข้อ 128
187/62

41,600

262/62

2,100

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 56 ข้อ 128

28

ลาดับที่

5
6

7

8

9

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

3. จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง
หมู่ 4บ้านป่าฮิ้นเชื่อมต่อถนน
หมู่ 8 บ้านดงป่าแดง
รายละเอียด ดังนี้
1. งานถมดินลูกรัง
ขนาด 5 ลบม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุง่ ฮ้าง
บ้านป่าฮิ้น หมู่ 4 ยาว 250 ม.
กว้าง 4 ม. หนา 0.10 ม.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
แบบมีฝาปิด (ตะแกรงเหล็ก) หน้าบ้าน
นายสมพร น้อยลา ถึงลาเหมือง
บ้านโป่ง หมู่ 1 กว้าง 0.50 ม.
ยาว 137 ม. ลึก 0.40 ม.
หนา 0.10 ม.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
แบบมีฝาปิด (ตะแกรงเหล็ก) หน้าบ้าน
นายชุมพล ทวีนุช ถึงลาเหมือง
บ้านโป่ง หมู่ 1 กว้าง 0.50 ม.
ยาว 73 ม. ลึก 0.40 ม.
หนา 0.10 ม.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
แบบมีฝาปิด (ตะแกรงเหล็ก) หน้าบ้าน
นายชุมพล ทวีนุช ถึงหน้าบ้าน
นายเดช ศรีหมื่น บ้านโป่ง หมู่ 1
กว้าง 0.50 ม. ยาว 218 ม.
ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
แบบมีฝาปิด (ตะแกรงเหล็ก ) หน้าบ้าน
นางฉันทนาคาปิว ถึง หน้าบ้าน
นางมยุรี ศรีธิการ บ้านโป่ง หมู่ 1
กว้าง 0.50 ม. ยาว 95 ม.
ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม.

84 / 62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
600

738 /62

395,200

903 / 62

146,050

904 / 62

95,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 59 ข้อ 139

905 / 62

251,050

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 59 ข้อ 140

906 / 62

124,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 60 ข้อ 141

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 56 ข้อ 128

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 58 ข้อ 135
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 59 ข้อ 138

29

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

10

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
แบบมีฝาปิด (ตะแกรงเหล็ก ) หน้าบ้าน
นางมยุรี ศรีธิการ ถึง หน้าบ้าน
นายวิกัลย์ ดาวศรี บ้านโป่ง หมู่ 1
กว้าง 0.50 ม. ยาว 68 ม.
ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
แบบมีฝาปิด (ตะแกรงเหล็ก) หน้าบ้าน
นางอาพร วงศ์สาร ถึง หน้าบ้าน
นายธนรัช ปัญญารัตน์ บ้านโป่ง หมู่ 1
กว้าง 0.50 ม. ยาว 123 ม.
ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโป่ง
หมู่ 1 เส้นข้างบ้าน
นางสาวดวงใจ ชัยกา ยาว 146 ม.
กว้าง 3 ม. หนา 0.10 ม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งน้อย
หมู่ 6 เส้นข้างสวนนายธานี พาศิริ
ยาว 138 ม. กว้าง 3 ม.
หนา 0.10 ม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งน้อย
หมู่ 6 เส้นข้างบ้านนายยงยุทธ
สุริยวงศ์ ยาว 55 ม.
กว้าง 3 ม. หนา 0.10 ม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งน้อย
หมู่ 6 เส้นข้างโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยเดิม
ยาว 85 ม. กว้าง 3 ม. หนา 0.10 ม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านดงหลวง หมู่ 3 เส้นข้างบ้าน
นายอุทัย บัวแก้ว ยาว 44 ม.
กว้าง 2.50 ม. หนา 0.10 ม.

907 /62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
88,900

908/62

160,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 60 ข้อ 143

1155/62

176,500

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 62 ข้อ 149

166,700
(กันเงิน)

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 62 ข้อ 150

66,400
(กันเงิน)

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 62 ข้อ 151

102,700
(กันเงิน)

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 62 ข้อ 152
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 62 ข้อ 153

11

12

13

14

15
16

44,400
(กันเงิน)

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 60 ข้อ 142

30

ลาดับที่

โครงการ

17

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านดงป่าแดง หมู่ 8 เส้นข้าง
ศาลาหมูบ่ ้านหนองบัวงาม ยาว 72 ม.
กว้าง 4 ม. หนา 0.10 ม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าฮิ้น
หมู่ 4 เส้นข้างบ้านนายสาราญ
บัวหลวง ยาว 43 ม. กว้าง 3 ม.
หนา 0.10 ม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าฮิ้น
หมู่ 4 เส้นข้างบ้าน
นายบุญส่ง เปราะนาค ยาว 71 ม.
กว้าง 2.50 ม. หนา 0.10 ม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าฮิ้น
หมู่ 4 เส้นข้างบ้าน นายวิมล โคตะสาร
ยาว 28 ม. กว้าง 3 ม. หนา 0.10 ม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าลัน
หมู่ 5 เส้นข้างสวนรัชชนนท์
ยาว 179 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.10 ม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านป่าหวาย หมู่ 7 เส้นทางบ้าน
นายอินหวัน คาชัยลึก ยาว 60 ม.
กว้าง 3 ม. หนา 0.10 ม.
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านโป่ง หมู่ที่ 1
เส้นทางไปวัดบ้านโป่ง ยาว 180 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนา 0.08 เมตร
โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงหลวง หมู่ที่ 3 - บ้านดง
ป่าแดง หมู่ที่ 8

18

19

20
21
22

23

24

เลขที่ฎีกา

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
115,400
(กันเงิน)

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 62 ข้อ 154

51,900
(กันเงิน)

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 63 ข้อ 155

71,900
(กันเงิน)

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 63 ข้อ 156

33,500
(กันเงิน)

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 63 ข้อ 157
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 63 ข้อ 158
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 63 ข้อ 159

298,400
(กันเงิน)
74,300
(กันเงิน)
483,000
(กันเงิน)

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 64 ข้อ 161

204,900
(กันเงิน)

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 64 และ 65
ข้อ 165

31

รวมโครงการที่ดาเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
จานวน 12 โครงการ งบประมาณ 1,594,300 บาท
และโครงการที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
จานวน
12 โครงการ
งบประมาณ 1,713,500 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
แผนงานการเกษตร
ลาดับที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการกาจัดโรคระบาดในนาข้าว
รวม

เลขที่ฎีกา
1042/62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
27,600

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 66 ข้อ 166

27,600

รวมโครงการที่ดาเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 27,600 บาท

32

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

1

โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

ฎ 508/62
ฎ 509/62
ฎ 510/62
ฎ 615/62
ฎ 603/62

รวม

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
2,550
15,000
1,500
4,400
10,500
33,950

หมายเหตุ

รวมโครงการที่ดาเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
จานวน 1 โครงการ

งบประมาณ 33,950 บาท

33

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
/ รัฐพิธี

เลขที่ฎีกา
72 / 62
73 / 62
191 / 62
700 / 62
701 / 62
702 / 62

รวม
โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

2

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

160 / 62
168 / 62
161 / 62
190 / 62

รวม

3

โครงการ / กิจกรรม
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

รวม

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 71 ข้อ 186

7,200

ลาดับที่

ลาดับที่

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
1,000
2,000
1,250
1,400
1,200
350

เลขที่ฎีกา
578 / 62
579 / 62
580 / 62
581 / 62
594 / 62
597 / 62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
7,000
7,000
1,000
5,000
20,000
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
20,000
40,000
4,000
1,000
5,000
30,000
100,000

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 71 ข้อ 187

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 71 ข้อ 188

34

ลาดับที่
4

โครงการ / กิจกรรม
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
พระบรมวงศานุวงศ์
รวม

เลขที่ฎีกา
921 / 62
922 / 62
923 / 62

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

5

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

121 / 62
122 / 62
123 / 62
124 / 62
125 / 62
126 / 62
127 / 62

รวม
ลาดับที่
6

ลาดับที่
7

โครงการ / กิจกรรม
โครงการอบรมประชาชนประจา
ตาบลบ้านโป่ง (ธรรมะสัญจร)
(เงินอุดหนุน)
รวม
โครงการ / กิจกรรม
โครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์
(เงินอุดหนุน)
รวม

เลขที่ฎีกา
784 / 62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
2,400
600
1,500
4,500
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
20,000
10,000
6,000
1,000
3,000
1,200
4,800
46,000
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
40,000

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 72 ข้อ 189

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 72 ข้อ 190

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 72 ข้อ 191

40,000
เลขที่ฎีกา
785 / 62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
35,000
35,000

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 72 ข้อ 192

35

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

8

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียน
และถวายเทียนพรรษา

791 / 62
805 / 62
806 / 62
807 / 62
808 / 62
809 / 62

รวม
ลาดับที่
9

ลาดับที่
10

โครงการ / กิจกรรม
โครงการสืบสานประเพณีสรงน้า
พระบรมสารีริกธาตุ หมู่ 1
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
(เงินอุดหนุน)
รวม
โครงการ / กิจกรรม
โครงการสรงน้าพระธาตุเจดีย์ 12
ราศี หมู่ 2 ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (เงินอุดหนุน)
รวม

เลขที่ฎีกา
505 / 62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
5,100
14,300
7,500
2,200
1,000
500
30,600
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
20,000

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 73 ข้อ 195

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 73 ข้อ 196

20,000
เลขที่ฎีกา
601 / 62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
20,000

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 73 ข้อ 197

20,000

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

11

โครงการสรงน้าพระสิงห์
วัดบ้านดง หมู่ 3 ให้แก่
คณะกรรมการหมูบ่ ้าน (เงินอุดหนุน)
รวม

515 / 62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
20,000
20,000

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 73 ข้อ 198

36

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

12

โครงการจัดงานประเพณีพระธาตุ
ยองผา หมู่ 4 ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (เงินอุดหนุน)
รวม

611 / 62

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

13

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา
หมู่ 5 ให้แก่คณะกรรมการหมูบ่ ้าน
(เงินอุดหนุน)
รวม

774 / 62

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

14

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้า
อัฐิครูบาอินสม หมู่ 6 ให้แก่
คณะกรรมการหมูบ่ ้าน (เงินอุดหนุน)
รวม

498 / 62

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

15

โครงการสรงน้าพระบรมสารีริกธาตุ
หมู่ 7 ให้แก่ คณะกรรมการหมูบ่ ้าน
(เงินอุดหนุน)
รวม

506 / 62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
20,000

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 74 ข้อ 199

20,000
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
20,000

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 74 ข้อ 200

20,000
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
20,000

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 74 ข้อ 201

20,000
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
20,000
20,000

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 74 ข้อ 202

37

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

16

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา
หมู่ 8 ให้แก่ คณะกรรมการหมูบ่ ้าน
(เงินอุดหนุน)
รวม

789 / 62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
20,000

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 74 ข้อ 203

20,000

รวมโครงการที่ดาเนินการในในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน 16 โครงการ

งบประมาณ 443,300 บาท

38

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เลขที่ฎีกา
180 / 62
181 / 62
247 / 62
248 / 62

รวม

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
17,100
500
4,997
11,250
33,847

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 77 ข้อ 211

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการมหาลัยสูงวัย

รวม

เลขที่ฎีกา
351 / 62
374 / 62
375 / 62
376 / 62
415 / 62
457 / 62
520 / 62
576 / 62
646 / 62
647 / 62
648 / 62
704 / 62
705 / 62
706 / 62
820 / 62
886 / 62
887 / 62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
3,000
1,000
13,000
7,150
3,000
13,000
3,000
13,000
13,000
3,000
3,000
13,000
3,000
3,000
9,100
13,000
3,000
119,250

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 79 ข้อ 214

39

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

2

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

255 / 62

รวม

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
240,000

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 79 ข้อ 216

240,000

แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เลขที่ฎีกา
270/62
271 / 62
274 / 62
275 / 62
276 / 62
277 / 62

รวม
ลาดับ
ที่
2

โครงการ / กิจกรรม
โครงการอาหารเสริม (นม) สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบ้านโป่ง

รวม

เลขที่ฎีกา
14 / 62
189 / 62
278 / 62
350 / 62
414 / 62
495 / 62
497 / 62
797 / 62
799 / 62
930 / 62
1036 / 62
1064 / 62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
3,000
3,500
12,500
10,500
1,300
3,700
34,500
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
9,454.38
5,935.16
4,856.04
6,079.92
5,375.86
4,638.90
20,214.70
4,500.72
2,750.44
4,737.60
5,112 .66
5,665.38
79,321.76

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 80 ข้อ 220

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 81 ข้อ 222

40

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

3

โครงการอาหารเสริม (นม)
สาหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง

13 / 62
188 / 62
279 / 62
349 / 62
413 / 62
497 / 62
496 / 62
798 / 62
800 / 62
929 / 62
1037 / 62
-

รวม
ลาดับ
ที่
4

โครงการ / กิจกรรม
โครงการอาหารกลางวันสาหรับ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง
(เงินอุดหนุน)
รวม

เลขที่ฎีกา
85 / 62
463 / 62
794 / 62
804 / 62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
17,696.34
10,567.48
8,646.12
10,422.72
9,001.44
7,007.70
30,537.10
7,376.18
4,415.18
7,632.80
8,153.62
8,152.62
129,609.30
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
73,000
72,000
59,000
59,000
263,000

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 81 ข้อ 224

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 81 ข้อ 225

41

แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการป้องกันการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

เลขที่ฎีกา
739 / 62
793 / 62
795 /62
919 / 62
1057 / 62
1066 / 62
-

รวม
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

2

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
รวม

464 / 62
559 / 62
-

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
104,400
900
500
15,808.30
104,400
140.85
19,669.80
245,818.95
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
3,222
32,220
3,222
38,664

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 82 ข้อ 230

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 82 ข้อ 229

42

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

3

โครงการตามพระราชดาริฯ
ด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุน)
1. โครงการสืบสานปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 1 – 8

956 / 62
958 / 62
961 / 62
964 / 62
967 / 62
970 / 62
973 / 62
976 / 62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

2. โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
ราชสุดาฯหมูท่ ี่ 1 - 8

956 / 62
959 / 62
962 / 62
965 / 62
968 / 62
971 / 62
974 / 62
977 / 62

6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500

3. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ
หมู่ที่ 1 - 8

957 / 62
960 / 62
963 / 62
966 / 62
969 / 62
972 / 62
975 / 62
978 / 62

6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
160,000

รวม

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 82 ข้อ 231

43

แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สงู อายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส
1. เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ

เลขที่ฎีกา

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 85 ข้อ 245

2 / 62
44 / 62
135 / 62
227 / 62
325 / 62
396 / 62
488 / 62
560 / 62
680 / 62
769 / 62
891 / 62
1024 / 62
1145 / 62

564,200
566,900
566,600
566,800
567,200
570,800
571,300
574,600
578,800
584,800
584,400
581,500
1,200

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ

3 / 62
45 / 62
136 / 62
228 / 62
326 / 62
397 / 62
489 / 62
561 / 62
681 / 62
770 / 62
892 / 62
1025 / 62

127,200
126,400
124,000
123,200
124,000
122,400
121,600
124,000
126,400
126,400
129,600
130,400

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

4 / 62
46 / 62
137 / 62

12,000
11,500
11,500

44

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา
229 / 62
327 / 62
398 / 62
490 / 62
562 / 62
682 / 62
771 / 62
893 / 62
1026 / 62

รวม

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
8,523,200

หมายเหตุ

รวมโครงการที่ดาเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
จานวน 11 โครงการ

งบประมาณ 9,867,211.01 บาท

45

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ

เลขที่ฎีกา
268 / 62
269 / 62
600 / 62

รวม

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
3,800
380
4,400
8,580

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 87 ข้อ 253

รวมโครงการที่ดาเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชม
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 8,580 บาท

46

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

1

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

192 / 62
258 / 62
460 / 62
461 / 62
592 / 62
709 / 62
9 / 62
80 / 62
144 / 62
246 / 62
264 / 62
308 / 62
422 / 62
423 / 62
424 / 62
453 / 62
466 / 62
598 / 62
604 / 62
708 / 62
801 / 62
802 / 62
1046 / 62

รวม

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
4,858
4,240
4,302
3,262
2,784.92
3,422
984
984
1,000
1,872
2,120
1,160
3,030
14,290
520
360
4,302
12,432
16,290
7,567.80
23,400
4,000
7,604
124,784.72

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 90 ข้อ 260

47

ลาดับ
ที่
2

โครงการ / กิจกรรม
โครงการอบรมบุคลากรท้องถิ่นและ
ประชาชนในท้องถิ่น

เลขที่ฎีกา
1148 / 62
1149 / 62
1150 / 62
1151 / 62
1152 / 62

รวม
ลาดับ
ที่
3

โครงการ / กิจกรรม
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
อปท. อาเภอพร้าว
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ)
รวม

เลขที่ฎีกา
500 / 62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
33,500
3,600
3,000
900
5,500
46,500
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
30,000

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 91 ข้อ 263

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 91 ข้อ 266

30,000

แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

เลขที่ฎีกา

1

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

75 / 62
417 / 62

รวม
ลาดับ
ที่
2

โครงการ / กิจกรรม
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเปิด
บ้านวิชาการ
รวม

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
200,000
313,200

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 92 ข้อ 271

513,200
เลขที่ฎีกา
524 / 62
525 / 62
526 / 62
527 / 62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
5,000
2,000
2,500
500
10,000

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 93 ข้อ 272
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แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการกิจการประปา
รวม

เลขที่ฎีกา
499 / 62
92 / 62

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
470,000
200,000

หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561 – 2565 )
หน้า 94 ข้อ 277

670,000

รวมโครงการที่ดาเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 1,394,484.72 บาท

รวมโครงการทั้งหมดที่ดาเนินการและโครงการที่กันเงิน
จานวน 60 โครงการ
งบประมาณ 15,082,925.73 บาท
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้
งบประมาณจานวนมากในการดาเนินโครงการ
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินงานบางด้าน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิม่ มากขึ้น
4. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้การดาเนินงานบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า
5. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยงั ไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทางานขององค์กร ทาให้การทางาน
ร่วมกันไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
1. นาโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลตาบลบ้านโป่งไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานต่อไป
2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลบ้านโป่ง
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบ้านโป่งอย่างต่อเนื่อง
4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทาการซักซ้อมทาความเข้าใจของกระบวนการทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและผู้นาชุมชน
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บทที่ 4
การติดตามประเมินผลความพึงพอใจการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565 )
เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เทศบาลตาบลบ้านโป่ง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน..............................................................
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ที่ปรากฏตามแผน ที่ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ (กันเงิน)
154
12
12

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5
1
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
15
1
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
4. ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์ ฟื้นฟูและสืบ
20
16
สานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
40
11
ของประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน
14
1
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
18
6
จัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม
266
48
12
จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการคิดเป็น 18.05 % ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

จานวนโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ คิดเป็น 4.51 % ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
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แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565 )
ของเทศบาลตาบลบ้านโป่ง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
คาชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )
ของเทศบาลตาบลบ้านโป่ง โดยแบบสอบถามนี้ไม่ได้สง่ ผลกระทบใดๆต่อท่าน
ซึ่งผู้จัดทาแบบสอบถามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม
ด้วยความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565 )ในอนาคตต่อไปและขอขอบคุณท่านที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง
1. เพศ
 ชาย  หญิง
2. อายุ.............ปี
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ไม่ได้เรียนหนังสือ
 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม . 1 – ม. 3 )
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ปริญญาตรี
4. สถานภาพ
 โสด

 สมรส

 หม้าย

 ประถมศึกษา (ป 1. – ป.6 )
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – ม. 6 )
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 สูงกว่าปริญญาตรี

 หย่าร้าง / แยกกันอยู่

5. อาชีพ
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ  ค้าขาย  รับจ้าง  เกษตรกรรม
 รับราชการ
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  บริษทั เอกชน
 อื่นๆ (ระบุ)...........................

52

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว (รวมทุกคนในครอบครัว)
 ต่ากว่า 20,001 บาท
 20,001 – 30,000
 30,001 – 40,000 บาท
 40,001 – 50,000
 50,001 – 60,000 บาท
 60,001 - 70,000
 70,001 – 80,000 บาท
 สูงกว่า 80,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 )
ของเทศบาลตาบลบ้านโป่ง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
มีการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสูก่ ารแก้ปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
คะแนนรวมทั้ง 9 ข้อ

คะแนนความพึงพอใจ
ข้อละ (10 คะแนน )
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