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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่คาในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558)
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
- จุดแข็ง (Strength)
1. พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ เหมาะแก่การทาอาชีพเกษตรกรรมต่าง ๆ
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น
2. มีศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
3. สังคม ชุมชนมีความเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4. มีค วามพร้ อมทางด้านบริการ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี และมีขี ดความสามารถในการให้ บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน
- จุดอ่อน (Weakness)
1. การจัดการด้านการตลาด การผลิต และรูปสินค้าเกษตรยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร
2. ประชาชนยังมีรายได้น้อย รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพเกษตรกรรม
3. มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง
4. บุคลากรของเทศบาลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริการสมัยใหม่ที่มีเทคนิค
และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง
- โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายของรัฐบาล ให้การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง จึงมีการกาหนดแนวทางการพัฒนาในหลายด้านเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน มีการสนับสนุนงบประมาณมาจากภาครัฐ ผนวกกับการพัฒนาตนเองตามแผนแม่บทชุมชน มีกิจกรรมการ
พัฒนาหลากหลาย
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
เทศบาล
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ที่เน้นการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน
และโลจิสติกส์ กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง เป็นโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ดาเนินการส่วนใหญ่จะขอ
การสนับสนุนและดาเนินการร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานของรัฐบาล เช่นการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน โครงการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ
4. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
5. มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อเป็นแหล่งทุนให้แก่ประชาชนภายใน
หมู่บ้านและชุมชน
6. เส้นทางเป็นจุดผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญทั้ง 2 สาย คือ พระขี่ม้าบิณฑบาตรและอาเภอ
แม่สาย
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- อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
1. การผันผวนของราคาสินค้า เช่นน้ามัน ทองคา อันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น การ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนลดการใช้พลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยองค์กรของรัฐต้องเป็นต้นแบบ การส่งเสริมการ
ทาโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การส่งเสริมการทาปุ๋ยน้า
หมักชีวภาพ การส่งเสริมกิจการร้านค้าชุมชน อันเป็นการลดการเดินทางไปสู่ตัวเมือง
2. มีงบประมาณการพัฒนาค่อนข้างจากัด การดาเนิ นการโครงการที่เกินศักยภาพของงบประมาณ
จาเป็นต้องสรรหาแหล่งงบประมาณภายนอก เช่น งบจากส่วนกลาง งบจากจังหวัด (CEO) งบจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จึงได้จัดทาแผนพัฒนาโดยมีการแยกแผนงาน/โครงการที่เกินศักยภาพ เพื่อเสนอของบประมาณอุดหนุน
และทบทวนแผนงานทุกปี
3. ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น ไทยมีการเปิดเขตการค้าเสรี AFTA สินค้า
จากต่างประเทศ นาเข้าในราคาถูก มีการละเว้นภาษีนาเข้า กระทบต่อภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ต้องคานึงถึง
ผลกระทบด้านนี้ ในการกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. สินค้าทางการเกษตรยังพัฒนาไม่ได้มาตรฐาน
5. ยังมีการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด

2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เปรียบเทียบจานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปี กับแผนงาน/โครงการ
และงบประมาณทีอ่ ยู่ในแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น คิดเป็นร้อยละของแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ตารางแสดงการเปรียบเทียบ
ยุทธศาสตร์/แนวทาง

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน
- แนวทางการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซม
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน
- แนวทางการจัดหา/ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน
- แนวทางการจัดการจราจรและการ
ประชาสัมพันธ์
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
- แนวทางการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการ
แปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพือ่ เพิ่ม
มูลค่า

จานวน
โครงการ
ในแผนพัฒนา
ประจาปี
2558

จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ
จริงในปี
2558

ร้อยละ

จานวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา
ประจาปี
2558

จานวน
งบประมาณ
ที่ดาเนินการจริง
ในปี 2558

40

25

62.50

10,482,400

7,212,200

68.80

1

1

100

105,000

20,000

19.05

3

1

33.33

70,000

40,000

57.14

3

3

100

340,000

170,000

50

ร้อยละ

5
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- แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การแก้ไขปัญหาความยากจนและคุณค่า
ทางสังคม
- แนวทางการบริการสวัสดิการสังคม
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ญาติ
- แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจน
- แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สังคมและยาเสพติด
- แนวทางการดาเนินการเพื่อให้มสี ถานที่
ออกกาลังกาย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการ
ศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
- แนวทางการส่งเสริมการศึกษาในระบบ
และนอกระบบสู่ความเป็นเลิศวิชาการ
มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบตั ิได้ใน
ชุมชน
- แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข และการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการส่งเสริมงานบริการสาธารณสุข
แบบบูรณาการ
- แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
อนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
- แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
- แนวทางการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ให้ทันสมัยอยูเ่ สมอ

จานวน
โครงการ
ในแผนพัฒนา
ประจาปี
2558

จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ
จริงในปี
2558

ร้อยละ

จานวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา
ประจาปี
2558

จานวน
งบประมาณ
ที่ดาเนินการจริง
ในปี 2558

1

1

100

50,000

10,000

20

4

2

50

140,000

20,000

14.29

1

1

100

60,000

30,000

50

5

3

60

340,000

30,000

8.82

6

6

100

560,000

349,800

62.46

7

5

71.43

5,065,000

5,001,460.39

98.75

18

13

72.22

555,000

331,820

59.79

9

9

100

650,000

365,000

56.15

7

6

85.71

710,000

139,126

19.60

9

5

55.56

1,015,000

88,100

8.68

9

5

55.56

7,248,000

77,990

1.08

ร้อยละ
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จานวน
โครงการ
ในแผนพัฒนา
ประจาปี
2558

จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ
จริงในปี
2558

ร้อยละ

จานวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา
ประจาปี
2558

6

6

100

210,000

59,198 28.19

129

92

71.32

27,600,400

13,944,694.30 50.52

- แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
รวม

จานวน
งบประมาณ
ที่ดาเนินการจริงใน
ปี 2558

ร้อยละ

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ
ตารางแสดงประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจาปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์/แนวทาง
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซม
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียด

เทศบาลได้ดาเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ประจาปี 2558
จานวน 25 โครงการ จานวนเงิน 7,212,200 .- บาท คือ
1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 1
หน้าโรงเรียนเทศบาลตาบลแม่คา
(แม่คาสบเปินราษฎร์นุกูล)
2. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 2
(หน้าบ้านนายขจร)
3. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 2
ซอย 11
4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ ี่ 8
(ซอยบ้านนายอุทัย)
5. โครงการก่อสร้างห้องน้า หมู่ที่ 8 (ศาลเจ้าบ้าน)
6. โครงการซ่อมแซมเมรุเตาเผาสุสาน หมู่ที่ 8
7. โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 12 ซอย 2
(ทางเข้าสุสาน)
8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ ี่ 14
(หน้าบ้านพ่อหลวงถนอม)
9. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ ี่ 1 ซอย 11
(หลังบ้านพ่อหลวงทิม)
10. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ ี่ 2
(ซอยหน้าบ้านนายบุญช่วยถึงสะพานแม่น้าคา)
11. โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 12
หน้าบ้านลุงเล็ก)

= 687,000.-

บาท

= 35,000.-

บาท

= 333,000.-

บาท

= 186,000.-

บาท

= 151,000.= 157,000.= 327,000.-

บาท
บาท
บาท

= 224,200.-

บาท

= 89,000.-

บาท

= 293,000.-

บาท

= 362,000.-

บาท
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รายละเอียด
12. โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 14
(ซอยข้างบ้านนายวาด)
13. โครงการขยายสะพานข้ามลาเหมือง หมู่ที่ 1
14. โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 1 (หน้าบ้านนายโท)
15. โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 14
(หน้าบ้านนายจรรยา)
16. โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 10 ซอย 4
17. โครงการเสริมคันดิน หมู่ที่ 12
18. โครงการเรียงหินปูองกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 14
(ลาเหมืองยาว)
19. โครงการการขยายถนนเลียบลาเหมือง หมู่ที่ 14
(เหมืองชุม)
20. โครงการเรียงกระสอบดินซ่อมแซมตลิ่ง หมู่ที่ 12
(แม่น้าคา)
21. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 12
(ถนนเลียบลาเหมืองหลวง)
22. โครงการขุดลอกปรับปรุงสภาพลาน้าแม่น้าคา
หมู่ที่ 14
23. โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 2
(หน้าศาลาบ้านนอก)
24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู หมู่ที่ 1
25. โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 8

1.2 แนวทางการจัดหา/ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน

= 273,000.- บาท
= 134,000.- บาท
= 457,000.- บาท
= 91,000.- บาท
= 273,000.- บาท
= 41,000.- บาท
= 194,000.- บาท
= 576,000.- บาท
=

98,000.- บาท

= 950,000.- บาท
=

89,000.- บาท

= 213,000.- บาท
= 183,000.- บาท
= 796,000.- บาท

เทศบาลได้ดาเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ประจาปี 2558
จานวน 1 โครงการ จานวนเงิน 20,000.- บาท คือ
1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน ในเขต
= 20,000.- บาท
เทศบาล

1.3 แนวทางการจัดการจราจรและการ
ประชาสัมพันธ์

เทศบาลได้ดาเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ประจาปี 2558
จานวน 1 โครงการ จานวนเงิน 40,000.- บาท คือ
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
2.1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการ
แปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่า

=

40,000.- บาท

เทศบาลได้ดาเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ประจาปี 2558
จานวน 3 โครงการ จานวนเงิน 170,000.- บาท คือ
1. โครงการกาจัดศัตรูพืชทางการเกษตร
(หอยเชอรี่/หอยทาก)
2. โครงการสวนในบ้านอาหารปลอดภัย
2. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลแม่คา

=

90,000.- บาท

=
=

60,000.- บาท
20,000.- บาท
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2.2 แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด
เทศบาลได้ดาเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ประจาปี 2558
จานวน 1 โครงการ จานวนเงิน 10,000.- บาท คือ
1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตาม
พระราชดาริ

=

10,000.- บาท

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การแก้ไขปัญหาความยากจน และคุณค่าทาง
สังคม
3.1 แนวทางการบริการสวัสดิการสังคม
เทศบาลได้ดาเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ประจาปี 2558
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความ
จานวน 2 โครงการ จานวนเงิน 20,000.- บาท คือ
1. อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอแม่จัน = 10,000.- บาท
เดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
2. อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอแม่จัน

3.2 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

3.4 แนวทางการดาเนินการเพื่อให้มีสถานที่
ออกกาลังกาย และส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย

10,000.- บาท

เทศบาลได้ดาเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ประจาปี 2558
จานวน 1 โครงการ จานวนเงิน 30,000.- บาท คือ
1. อุดหนุนกรรมการหมู่บ้าน

3.3 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สังคมและยาเสพติด

=

=

30,000.-

บาท

เทศบาลได้ดาเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ประจาปี 2557
จานวน 3 โครงการ จานวนเงิน 30,000.- บาท คือ
1. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

=

10,000.-

บาท

(พร้อมสายตรวจแม่คา)
2. อุดหนุน ศพส.อ.แม่จัน
3. อุดหนุน ศพส.จ.เชียงราย

= 10,000.= 10,000.-

บาท
บาท

เทศบาลได้ดาเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ประจาปี 2558
จานวน 6 โครงการ จานวนเงิน 349,800.- บาท คือ
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชมรม อปท.
2. โครงการอุดหนุนกีฬานักเรียนตาบลแม่คา
3. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
ในสังกัด อปท.
4. โครงการ TO be Number One
5. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 36
6. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ
แห่งชาติ

= 249,800.- บาท
= 50,000.- บาท
= 20,000.- บาท
=
=

10,000.- บาท
10,000.- บาท

=

10,000.- บาท
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รายละเอียด
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น
4.1 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาในระบบ เทศบาลได้ดาเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ประจาปี 2558
และนอกระบบสู่ความเป็นเลิศทาง
จานวน 5 โครงการ จานวนเงิน 5,291,460.39 บาท คือ
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
= 100,000.- บาท
วิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ค่าอาหารเสริม (นม)
= 894,060.39 บาท
และปฏิบัติได้ในชุมชน
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่คา (ประชานุเคราะห์) = 836,000.4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน = 1,026,300.ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแม่คา
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน = 2,435,100.ศึกษาโรงเรียนเทศบาลตาบลแม่คา

4.2 แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น

บาท
บาท
บาท

เทศบาลได้ดาเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ประจาปี 2558
จานวน 13 โครงการ จานวนเงิน 331,820.- บาท คือ
1. โครงการจัดงานวันสงกรานต์
2. โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา
(แม่คาสบเปินราษฎร์นุกูล)
3. โครงการจัดงานวันลอยกระทง
4. โครงการทานหาแม่ฟูาหลวงเนื่องใน
วันพระราชสมภพ
5. โครงการเข้าร่วมงานสืบชะตาแม่นาค
้ า
6. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแม่จัน
7. อุดหนุนโรงเรียนวัดแม่คาวิทยา
8. โครงการจัดงานวันเทศบาล
9. โครงการสืบสานสัมพันธ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน
10. โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช
11. โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
12. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
13. โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้า
พระธาตุดอยตุง

=
=

44,400.20,000.-

บาท
บาท

=
=

38,500.8,000.-

บาท
บาท

=
=
=
=
=
=
=
=
=

50,000.30,000.20,000.9,900.89,920.1,000.6,600.8,500.5,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข และจัดการทรัพยาการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการส่งเสริมงานบริการ
สาธารณสุขแบบบูรณาการ

รายละเอียด

เทศบาลได้ดาเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ประจาปี 2558
จานวน 9 โครงการ จานวนเงิน 365,000.- บาท คือ
1.
2.
3
4.
5.

5.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
อนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
อุดหนุนกลุ่ม อสม.
โครงการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายของโรงน้าดื่มเทศบาลตาบลแม่คา

=
4,650.- บาท
= 160,000.- บาท
= 75,000.- บาท
= 12,000.- บาท
=

90,370.- บาท

เทศบาลได้ดาเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ประจาปี 2558
จานวน 6 โครงการ จานวนเงิน 139,126.- บาท คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงการตามพระราชเสาวนีย์
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสาน
โครงการสัปดาห์รณรงค์ทาความสะอาด
ค่าบริหารจัดการศูนย์กาจัดขยะครบวงจร
โครงการเกีย่ วเนื่องกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯ
โครงการนักอนุรักษ์เทศบาล

=
=

10,000.- บาท
17,280.- บาท

=
=
=

36,000.- บาท
19,950.- บาท
45,900.- บาท

=

9,996.- บาท

6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เทศบาลได้ดาเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ประจาปี 2558
คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จานวน 5 โครงการ จานวนเงิน 88,100.- บาท คือ
1.
2.
3
4.

โครงการอุดหนุนศูนย์จดั ซื้อจัดจ้าง
อปท.อ.แม่จัน (ทต.ท่าข้าวเปลือก)
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านจราจรแก่พนักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)

= 45,000.- บาท
=

7,400.- บาท

= 17,400.- บาท
=

8,800.- บาท
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รายละเอียด
5. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
=
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัด
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและ/
หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบัน
ที่เป็นกลาง

9,500.-

บาท

6.2 แนวทางการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

เทศบาลได้ดาเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ประจาปี 2558
จานวน 5 โครงการ จานวนเงิน 77,990.- บาท คือ

6.3 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

เทศบาลได้ดาเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ประจาปี 2558
จานวน 6 โครงการ จานวนเงิน 59,198.- บาท คือ

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น
โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
โครงการปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการอบรมและจัดเก็บข้อมูลในการ
จัดทาแผนชุมชน
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

= 8,990.= 34,000.= 23,000.= 8,500.= 3,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

= 6,000.= 9,900.= 6,000.= 10,000.= 9,798.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

= 10,000.-

บาท

=

บาท

7,500.-

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล
ตาบล แม่คาในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.09
ระดับพอใจ (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)
- พอใจสูงสุด ร้อยละ 88.04 (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและคุณค่าทางสังคม)
- พอใจต่าสุด ร้อยละ 84.90 (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจนและคุณค่าทางสังคม)
ระดับพอใจ (ตามประเด็นการพัฒนา)
- พอใจสูงสุด ร้อยละ 87.14 (มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม)
- พอใจต่าสุด ร้อยละ 84.56 (มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ)
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การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของผลการประเมิน
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ
86.09
ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของเทศบาล มีดังนี้
ปัญหา
1. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
2. ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
3. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก
อุปสรรค
1. เทศบาลตาบลแม่คามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา
1. เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/
กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย
อุปสรรค
1. เทศบาลตาบลแม่คามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
2. เทศบาลตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบาง
รายการมากเกินไป ทาให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่คา มีระดับความสาเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
การดาเนินงานของเทศบาล
1. การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
2. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

