รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ครั้งที่ 2
ประจาปีงบประมาณ 2561
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนำ
กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหำรที่
จะได้ทรำบถึงผลกำรปฏิบั ติงำนในช่วงที่ผ่ ำนมำ เพื่ อวัดผลกำรดำเนินงำนว่ำสำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุ ตำม
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรพัฒนำในอนำคต
สำหรับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561) ครั้งที่ 2 ของเทศบำล
ต ำบลเชี ยงเคี่ ย น เป็ น กำรติ ด ตำมผลกำรปฏิ บั ติ งำนในช่ ว ง 6 เดื อ นในปี งบประมำณนี้ (เมษำยน 2561 –
กันยำยน 2561) โดยดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6
ด้ำน ได้แก่ 1. กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ
ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 2. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรท่องเที่ยว 3. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 4. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 5. กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และ
ยั่ งยื น 6. กำรพั ฒ นำด้ ำนกำรเมื อ งกำรบริห ำร เพื่ อ วัด ผลกำรด ำเนิ น งำนว่ำสำมำรถปฏิ บั ติ งำนได้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่ำงไร แล้วจัดทำรำยงำนผลเสนอผู้บริหำร เพื่อใช้
เป็นแนวในกำรวำงแผนพัฒนำของเทศบำลในปีต่อไป
กำรจั ด ท ำรำยงำนผลกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น สี่ ปี พ.ศ. 2561 ของ
เทศบำลตำบลเชียงเคี่ยนฉบับนี้ ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกทุกส่วนรำชกำรที่ได้ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูล
จนทำให้กำรดำเนินงำนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน ส่วนรำชกำรและผู้ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำร
วิเครำะห์ ตัดสิ นใจบริห ำรจั ดกำรทรัพยำกรและกำหนดทิศทำงกำรพัฒ นำได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพและส่ งผลให้
ท้องถิ่นมีกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง

งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
สำนักปลัดเทศบำล

สารบัญ
คำนำ
สำรบัญ

หน้ำ
(ก)
(ข)

บทที่ 1 บทนำ
1.1 ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล
1.2 ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
1.3 รำยละเอียดของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
1.4 ขั้นตอนและวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

1
1
2
3

บทที่ 2 เรื่อง กำรรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
- วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ยุทธศำสตร์เทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
- กำรวำงแผน
- แผนภูมแิ สดงจำนวนโครงกำร กำรจัดทำแผนท้องถิ่นสี่ปี เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์
- กำรจัดทำงบประมำณ
- แผนภูมิแสดงจำนวนโครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณเปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์
- กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
- แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนโครงกำร เปรียบเทียบตำมขั้นตอนเปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

5
5
9
9
10
10
11
12

บทที่ 3 สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล
- สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล
- ปัญหำและอุปสรรคในกำรนำแผนไปปฏิบัติ
- ขอบข่ำยและสภำพของปัญหำของตำบลเชียงเคี่ยน

13
13
14

ประกำศเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
เรื่อง รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561)
ครั้งที่ 2 เทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
******************************************
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำดวยกำรจัดทำแผนพัฒ นำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ขอ 13 (3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได
จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำตอผูบริหำรทองถิ่น เพื่อใหผูบริหำรทองถิ่นเสนอตอสภำทองถิ่น และ
คณะกรรมกำรพัฒนำทองถิ่น พรอมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำใหประชำชนในทองถิ่น
ทรำบ ในที่เปดเผยภำยในสิบหำวัน นับแตวันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกลำว และตองปดประกำศไวเปน
ระยะเวลำไมนอยกวำสำมสิบวัน โดยอยำงนอยปละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยน และภำยในเดือนตุลำคมของทุกป
นั้น
เทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน ไดจัดทำรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 2 (เมษำยน 2561 – กันยำยน 2561) เพื่อแสดงผลกำรดำเนินงำนโครงกำร ตำม
ยุทธศำสตรกำรพัฒนำแตละดำน รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบ
จึงประกำศมำใหทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ
(นำยอินโพธิ์ หน่อแหวน)
นำยกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

1
บทที่ 1
บทนา
1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล
กำรติดตำม (Monitoring) หมำยถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่ำเกิดอะไรขึ้นใน
ภำคปฏิบั ติด้วยกำรติดตำมและบัน ทึกผลกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยและ
เป้ำหมำยซึ่งกำหนดไว้ในแผนงำน กำรติดตำมผลสำมำรถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องกำรได้ล่วงหน้ำ ซึ่งทำให้เห็น
ควำมจำเป็นในกำรดำเนินกำรแก้ไข
กำรประเมินผล (Evaluation) หมำยถึง กำรวิเครำะห์ผลที่ได้จำกกำรติดตำมผลมำระยะหนึ่ง
เพื่อประเมินว่ำควำมเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจำกกำรปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ของแผนหรือไม่ ผลกำรประเมินอำจยืนยันว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทำงเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรือ
อำจแสดงถึงควำมล่ำช้ำหรือผลกระทบข้ำงเคียง ซึ่งควรแก่กำรทบทวน
กำรติดตำมและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญส ำหรับผู้บริห ำรที่จะได้ทรำบถึงผลกำร
ปฏิบัติงำนในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ ซึ่งผลจำกกำรติดตำมและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทำง
ที่ผู้บริหำรจะนำไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนในอนำคตได้เป็นอย่ำงดี
1.2 ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
กำรติดตำมและประเมินผลเป็นที่เรื่องที่สำคัญมำก และเป็นหัวใจของกำรใช้แนวทำงเชิงยุทธศำสตร์เพื่อ
กำรบริห ำรจั ดกำร ซึ่งมี ลั กษณะของกำรปฏิบั ติที่มีควำมต่อเนื่องกำรติดตำมผลกำรปฏิ บัติ งำนอย่ำง
ต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหำร ดังนี้
1) สำมำรถเฝ้ำดูควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐำนที่เคยตั้งไว้ในแผน
2) สำมำรถหำแนวโน้มจำกตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ และให้หลักสำหรับแก้ไข
สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรปฏิบัติได้ตำมควำมจำเป็น
3) สำมำรถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้ำ เนื่องจำกได้เห็นถึงปัญหำที่อำจเกิดขึ้น
4) มีข้อมูลพื้นฐำนสำหรับกำรประเมินว่ำ จะบรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ตำมแผนหรือไม่สำหรับกำร
ประเมินผลที่ได้จำกำรติดตำมผลและระบุปัญหำพื้นฐำน ซึ่งจะทำให้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงอันเป็น ผล
จำกกำรดำเนินงำนโดยกำรประเมินผลจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้ทบทวนว่ำ
1) กำรปฏิบัติมีควำมเหมำะสมหรือไม่
2) วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสำมำรถบรรลุผลได้จริงหรือไม่
3) สำเหตุที่ไม่สำมำรถบรรลุได้ตำมเป้ำหมำย
4) ตัวชี้วัดที่นำมำใช้วัดควำมเปลี่ยนแปลงมีควำมเหมำะสมเพียงไร
5) มีเรื่องอะไรที่ประสบควำมสำเร็จและควรสำนต่อบ้ำง
6) ได้เรียนรู้ปัญหำซึ่งอำจหลีกเลี่ยงได้ในอนำคต
7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในแผนอย่ำงไร

2
1.3 รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) ของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนและแก้ไขปั ญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในเขตตำบลเชียงเคี่ยน ตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น โดยได้ แบ่งยุทธศำสตร์กำรพัฒนำออกเป็น 6 ด้ำนแต่ละด้ำนมีจำนวนโครงกำร
และงบประมำณที่ระบุไว้ในแผน ดังนี้
1.3.1 จานวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี
ยุทธศาสตร์

กำรพัฒนำระบบคมนำคม
ขนส่ง สำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำร และระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ ที่
จำเป็นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรท่องเที่ยว
กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
และกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และสังคมเพื่อให้
ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำม
สมบูรณ์และยั่งยืน
กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง
กำรบริหำร
รวม

2561
จานวน
งบประมาณ
จานวน
159 72,779,600.00
159

2562
งบประมาณ
จานวน
89,653,600.00
159

2563
งบประมาณ
จานวน
88,294,600.00
159

2564
งบประมาณ
88,294,600.00

136

175,060,395.00

136

175,070,395.00

136

175,070,395.00

136

175,340,395.00

35

6,011,000.00

36

1,566,000.00

36

1,571,000.00

36

1,576,000.00

290

15,515,866.00

290

14,565,489.00

290

14,565,489.00

290

18,156,489.00

64

4,365,000.00

64

4,379,000.00

64

4,379,000.00

64

4,379,000.00

85

6,804,400.00

85

6,533,900.00

85

6,550,900.00

85

6,563,900.00

770 280,536,261.00

770

291,768,384.00

770 290,431,384.00

0

0.00

ตารางที่ 1 จานวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี
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1.4 ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน

วิเครำะห์สถำนกำรณ์

กำรวำงแผน

กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบตั ิ

แผนปฏิบัติกำร

ควบคุมและประเมินผล

ติดตำมและประเมินผล
แผนภำพที่ 1 วงจรของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์

จำกวงจรข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำกำรติดตำมและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
กล่ำวคือ หลังจำกที่ได้นำแผนกำรพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลเพื่อให้ทรำบ
ถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นกำรวิเครำะห์ ถึงควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกปฏิบัติงำนสำหรับ
นำไปทบทวน และปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำดวยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ขอ 13 (3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งไดจำกกำร
ติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำตอผู บ ริ ห ำรทองถิ่ น เพื่ อ ใหผู บ ริห ำรทองถิ่ น เสนอตอสภำ ทองถิ่ น และ
คณะกรรมกำรพัฒนำทองถิ่น พรอมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให ประชำชน ในทองถิ่น
ทรำบในที่เปดเผยภำยในสิบหำวัน นับแตวันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกลำว และตองปดประกำศไวเปน
ระยะเวลำไมนอยกวำสำมสิบวัน โดยอยำงนอยปละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยน และภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ส่วนราชการดาเนินการประเมิน
ตนเองตามแบบประเมิน

การวางแผน

ทบทวน
ปรับปรุง
แก้ไข

การนาแผนไปสู่การปฏิบตั ิ

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ ความ
ถูกต้องประมวลผลข้อมูลและจัดทา
สรุปรายงานผลการติดตามฯ

เสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น, สภา ทต. คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น



ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน



เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ทต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ



แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
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บทที่ 2
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561)
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำดวยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ขอ 13 (3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งไดจำกกำร
ติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำตอผู บ ริ ห ำรทองถิ่ น เพื่ อ ใหผู บ ริห ำรทองถิ่ น เสนอตอสภำ ทองถิ่ น และ
คณะกรรมกำรพัฒนำทองถิ่น พรอมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมิน ผลแผนพัฒนำให ประชำชน ในทองถิ่น
ทรำบในที่เปดเผยภำยในสิบหำวัน นับแตวันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกลำว และตองปดประกำศไวเปน
ระยะเวลำไมนอยกวำสำมสิบวัน โดยอยำงนอยปละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยน และภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี
ดังนั้นจึงขอประกำศผลกำรดำเนินงำนกำรจัดทำงบประมำณ กำรใช้จ่ำย และผลกำรดำเนินงำน รวมทั้ง
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มำเพื่อให้ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ในกำรตรวจสอบและกำกับกำรบริหำรจัดกำรเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
“สร้ำงรำยได้ เพิ่มผลผลิตและพัฒนำคุณภำพชีวิตทุกด้ำน”
ข. พันธกิจ ของเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
1. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต พร้อมทั้งดูแลสวัสดิกำรสังคมของผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุ
ผู้พิกำร ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกโรคเอดส์
2. ปรับปรุงและจัดหำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรและแหล่งน้ำประปำในหมู่บ้ำนที่ขำดแคลนให้ใช้ได้ตลอด
3. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพของกลุ่มพัฒนำสตรี ในระดับหมู่บ้ำนและระดับตำบล
4. ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรศึกษำโดยให้มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และอำนวยควำมสะดวกพร้อมทั้ง
สนับสนุนยำนพำหนะให้
5. ปรับปรุงและแก้ไขปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมและสำธำรณูปโภคให้ได้รับมำตรฐำน และ
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน
6. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรให้บริกำรที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สะดวกและรวดเร็ว
7. ปรับปรุงถนนเพื่อกำรเกษตรให้สะดวกยิ่งขึ้น
8. มีกำรแก้ไขเรื่องกำรกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยนได้กำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์
ไว้ 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ
ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
แนวทางการพัฒนา
1.1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมและขนส่ง ทำงระบำยน้ำ สะพำน ท่ำข้ำม ที่จอดรถตลอดจนกำรจัดทำป้ำย
เส้นทำงสำมภำษำให้มีควำมชัดเจนเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรสัญจรและรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน
1.2 กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำนที่จำเป็น ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.3 พัฒนำงำนด้ำนกำรผังเมือง งำนวิศวกรรมจรำจร และงำนควบคุมอำคำร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมแนวทำงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ในกำรดำเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ประชำชนได้พึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
2.2 กำรพัฒนำระบบชลประทำน หรือกำรพัฒนำแหล่งน้ำและระบบกำรจัดกำรน้ำเพื่อสนับสนุนผลผลิต
ทำงด้ำนกำรเกษตร กำรปลูกพืชเศรษฐกิจ กำรขยำยพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขำด
2.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพให้แก่ประชำชน กลุ่มแรงงำนนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงำนทำ กลุ่ม
ผู้สูงอำยุและผู้พิกำรทั้งในภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรมและหัตถกรรมกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งแต่กำรผลิตจนถึงกำรตลำด
2.4 กำรส่งเสริมเครือข่ำยกำรเรียนรู้เรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ทำงด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป กำรจำหน่ำยและ
กำรตลำด
2.5 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภำพและจัดหำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตำมศักยภำพของพื้นที่
ให้เป็นโครงข่ำยควำมร่วมมือกับจังหวัด และประเทศตลอดจนกำรส่งเสริม และสนับสนุนกำรท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ธรรมชำติ เชิงเกษตร วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
2.6
พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวทุกภำคส่วนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจทำงด้ำนกำร
ให้บริกำรด้ำน
ภำษำ เพื่อเป็นกำรสร้ำงมำตรฐำนและควำมประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้มีคุณภำพและตำมเกณฑ์มำตรฐำน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำเพื่อรองรับกำร
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
3.3 พัฒนำองค์ควำมรู้บุคลำกรทำงด้ำนกำรศึกษำผู้สอนภำษำต่ำงประเทศและควำมรู้เกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนพร้อมได้รับกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพ
3.4 สนับสนุนกำรเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถำบันศำสนำ รวมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำที่คำนึงถึงภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นวัฒนธรรมด้ำนภำษำและกำรแต่งกำยล้ำนนำ
3.5 พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน และเทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกำสกำรเรียนรู้ อย่ำง
กว้ำงขวำงและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัวกำรรักษำ
พยำบำล กำรแพทย์ทำงเลือก กำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภำพครอบคลุมโดยกำรมีส่วน
ร่วมทุกภำคีเครือข่ำยและเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอำเซียน
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมล้ำนนำ จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนทำงด้ำนสวัสดิกำรสังคม กำรสังคมสงเครำะห์ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก
สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส
4.4 สนับสนุนที่พักแก่ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกจน ให้มีที่อยู่อำศัยที่ดี คงทน ถำวร และมี
สภำพแวดล้อมที่ดี
4.5 ส่งเสริมและพัฒนำเด็กและเยำวชนในท้องถิ่นตลอดจนให้ควำมสำคัญกับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้มีคุณภำพทุกๆด้ำน
4.6 ส่งเสริมและกำรพัฒนำกำรจัดระเบียบชุมชนงำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยงำนด้ำน
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
ตลอดจนให้ควำมสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจำกภัยธรรมชำติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงเป็นระบบ ปัญหำอำชญำกรรมและ
กำรค้ำมนุษย์ภำยใต้กำรบริกำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพ
4.8 ส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำและนันทนำกำร กำรสร้ำงสวนสำธำรณะ สวนสุขภำพและ
สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทำงอำกำศ
ตลอดจนกำรรักษำควำมสะอำดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
5.2 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือและสร้ำงจิตสำนึกให้กับประชำชน ในกำรดำเนินกำรอนุรักษ์กำรคุ้มครอง
ดูแลและกำรบำรุงรักษำป่ำไม้ น้ำตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆให้เกิดประโยชน์ และเกิด
ผลสำเร็จอย่ำงยั่งยืนและตำมแนวทำงพระรำชดำริ
5.3 พัฒนำองค์ควำมรู้และเสริมสร้ำงให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรใช้พลังงำนทดแทน เพื่อลดผลกระทบภำวะโลก
ร้อน
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดทำฝำยต้นน้ำ (Check Dam ) เพื่อชะลอกำรไหลของน้ำและตะกอนเสริม
ควำมสมบูรณ์ของป่ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค สิทธิเสรีภำพของประชำชน และกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น
6.2 เสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐำนควำมถูกต้องยุติธรรม
และกำรยอมรับของทุกภำคส่วน
6.3 พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้ำนกำรคลัง วิธีกำร
งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัยและประชำชนมีส่วนร่วมทั้งนี้
เพื่อกำรแก้ไขปัญหำของประชำชนและกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ
6.4 พัฒนำปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนกำรพัฒนำระบบจัดหำรำยได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรรักษำควำมปลอดภัย แก้ไขปัญหำ
จรำจรกำรลดอุบัติเหตุ กำรบริหำรจัดกำรพัฒนำ สนับสนุน ตลอดจนกำรบริหำรภำรกิจถ่ำยโอนให้มี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
6.6 เสริมสร้ำงระบบด้ำนกำรประสำนเครือข่ำยในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และบูรณำกำรร่วมกัน
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ง. การวางแผน
เทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน ได้จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตำมกระบวนกำรที่บัญญัติ
ไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่ ำนกำรมีส่ วนร่วมของประชำชน เช่น กำรจัดเวทีประชำคม กำรประชุม
กรรมกำรชุมชน เพื่อรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพื้นที่ ก่อนนำมำจัดทำโครงกำรเพื่อ
พัฒนำพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี ต่อไป
แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ การจัดทาแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทาแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหำรเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน ได้ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณ เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2560 โดยมี
โครงกำรที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมำณ จำนวน 54 โครงกำร งบประมำณ 15,090,961.20 บำท สำมำรถ
จำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

โครงการ

กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับ
กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว
กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
รวม

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

-

-

6
22
26
54

120,000.00
11,444,461.20
3,526,500.00
15,090,961.20
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แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรตำมเทศบัญญัติงบประมำณ
โดยได้ มี ก ำรก่ อ หนี้ ผู ก พั น / ลงนำมในสั ญ ญำ รวม 39 โครงกำร จ ำนวนเงิน 5,701,888.60 บำท
มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำนวน 39 โครงกำร จำนวนเงิน 5,652,965.60 ล้ำนบำท สำมำรถจำแนก
ตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
3.กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
และกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์
4.กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และสังคมเพื่อให้ประชำชน
อยู่เย็นเป็นสุข
6.กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง
กำรบริหำร
รวม

3

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
75,000.00

3

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
75,000.00

18

3,235,010.52

18

3,218,402.52

18

2,391,878.08

18

2,359,563.38

39

5,701,888.60

39

5,652,965.90

โครงการ

โครงการ
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แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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บทที่ 3
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล
********************
เทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน สำมำรถนำโครงกำรพัฒนำในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) มำ
ดำเนินกำรตำมแผนฯ ครั้งที่ 2 (เดือนเมษำยน 2561 – กันยำยน 2561) โดยใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ. 2561 เงินนอกงบประมำณ และเงินสะสม ได้ 55 โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 7.14 และสำมำรถก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ำยได้ 40 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 72.73
ปัญหาและอุปสรรคในการนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำพิจำรณำแล้ว พบว่ำมีปัญหำในกำรดำเนินกำรดังนี้ คือ
1.จำนวนโครงกำรที่มีอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีจำนวนมำก แต่สถำนกำรณ์
กำรเงินของงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน มี
ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมโครงกำรที่ประชำคมหมู่บ้ำนแต่ ละหมู่ได้เสนอเข้ำมำใน
แผนพัฒ นำสี่ปีได้ และงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรไม่เพียงพอทำให้ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้เต็มที่
2.ประชำชนยังไม่มีกำรจัดลำดับควำมสำคัญของโครงกำรที่เสนอเข้ำมำในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ยังคงมีควำมต้องกำรให้ทุกโครงกำรต้องมีอยู่ในแผนแต่ไม่คำนึงถึงศักยภำพของเทศบำล ซึ่งไม่สำมำรถ
จะดำเนินกำรให้ครบทุกโครงกำรได้
3.โครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีที่ได้บรรจุโครงกำรไว้ส่วนใหญ่ไม่สำมำรถนำมำตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยของแต่ละปีได้ทั้งหมดเนื่องจำกงบประมำณมีน้อยทำให้ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงเต็มที่
4.ประชำชนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ และแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี จะ
สังเกตได้ว่ำโครงกำรในกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน จะเสนอโครงกำรเฉพำะในส่วนของกำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงพื้น ฐำน เช่น ถนน น้ำ ประปำ ไฟฟ้ำ เป็นต้น แต่จะไม่ให้ควำมสำคัญของกำร
พัฒนำในด้ำนอื่นๆ น้อยมำก
5.สำหรับโครงกำรต่ำง ๆ ที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วพบว่ำประชำชนในพื้นที่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำร
ก่อสร้ำงตำมโครงกำรดังกล่ำวสำมำรถอำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนถือว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ดำเนินกำร
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ขอบข่ายและสภาพของปัญหาของตาบลเชียงเคี่ยน
1. ด้ำนกำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ ที่
จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
- น้ำประปำในบำงหมู่บ้ำน ยังไม่มีคุณภำพ และในฤดูแล้ง มีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน
2. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว
- ประชำชนขำดตลำดรองรับสินค้ำทำงกำรเกษตรและไม่มีกำรรับประกันรำคำสินค้ำเกษตร
- ขำดกำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำด้ำนเกษตรกรรม
- ขำดสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
3. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
- สถำนศึกษำยังขำดอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย
- นักเรียนมีฐำนะยำกจน ขำดแคลนทุนทรัพย์ และขำดกำรเอำใจใส่ด้ำนกำรศึกษำ
- นักเรียนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมสนใจในภำษำต่ำงประเทศ
- เด็กในชุมชนขำดกำรเอำใจใส่ที่จะศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
- ขำดกำรสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำให้แก่เด็กและเยำวชน
4. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ประชำชนบำงส่วน ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรเอำใจใส่ในเรื่องของสุขภำพอนำมัยที่ดี
- เด็ก, ผู้พิกำร, ผู้สูงอำยุ, ผู้ติดเชื้อเอดส์ ยังไม่ได้รับกำรช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง
- ประชำชนขำดกำรออกกำลังกำยอย่ำงต่อเนื่อง และขำดสถำนที่ออกกำลังกำย
5. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
- ในบำงหมู่บ้ำน มีกำรบุกรุกทำลำยป่ำเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
6. ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
- ผู้นำชุมชน ประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วมกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของเทศบำลในจำนวนน้อย
- งบประมำณที่ได้รับอุดหนุนจำกรัฐบำลไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงทั่วถึง

15
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนด
ระยะเวลำในกำรรำยงำนปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนเมษำยน และเดือนตุลำคม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...........เทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน..........
2. วัน/เดือน/ปีที่รำยงำน....................…ธันวำคม...2561..................
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561
1. ยุทธศำสตร์และจำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ
ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561

ยุทธศำสตร์
1.กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ ที่จำเป็น
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน
2. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว
3. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์
4. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่
เย็นเป็นสุข
5. กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรง
ควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
6. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร

รวม
รวมทั้งหมด

ผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2561
จำนวนโครงกำร
อยู่ใน
ที่ปรำกฏอยู่ในแผนฯ ดำเนินกำร
ยังไม่ได้
ระหว่ำง
(พ.ศ.2561-2564) เสร็จแล้ว
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
159
4

136

-

5

35

3

-

4

290

18

-

8

64

-

-

16

85

18
86

89

9
71

770
770

