คำนำ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 และข้อ ๑3 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่ อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาให้ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็ น
ดังกล่ าวและต้องปิดประกาศไว้เป็ น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวั นโดยอย่างน้อยปีล ะหนึ่ง ครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
เพื่ อให้ เ ป็ น ไประเบี ย บกระทรวงมหาดไทยดัง กล่ าว คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒ นาเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลนครเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลให้
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ทราบ โดยคณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนทาให้การบริหารจัดการของเทศบาลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
พฤศจิกายน 2561

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
ก. วิสัยทัศน์เทศบาลนครเชียงใหม่
ข. พันธกิจหลักการพัฒนา
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางในการพัฒนาในช่วงสี่ปี
ง. นโยบายผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่
ส่วนที่ 2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม 2561)
2.1 ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
2.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
2.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
2.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
2.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
2.6 จานวนโครงการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ตามแผนการดาเนินงานประจาปี
พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
 2.6.1 จานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี
(พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
 2.6.2 จานวนโครงการและงบประมาณในแผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
 2.6.3 เปรียบเทียบจานวนโครงการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ตามแผนการ
ดาเนินงานประจาปี และแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
2.7 การประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครเชียงใหม่
2.8 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2561
 2.8.1 ผลการดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
 2.8.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ 3 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลนครเชียงใหม่
3.1 หลักการและเหตุผล
3.2 วัตถุประสงค์
3.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.4 วิธีการดาเนินการวิจัย
3.5 วิธีการสุ่มตัวอย่างและจานวนตัวอย่างที่จัดเก็บ
3.6 ลักษณะของแบบสอบถาม
3.7 ผลการศึกษาวิจัย
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครเชียงใหม่
 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดาเนินงาน
ของเทศบาลนครเชียงใหม่
ส่วนที่ 4 การดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ตามข้อเสนอแนะจากรายงานติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ในปีที่ผ่านมา
 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
 ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
 ด้านการพัฒนาบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
ส่วนที่ 5 สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.1 ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5.2 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
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ภาคผนวก


ภาคผนวก 1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหม่



ภาคผนวก 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ภาคผนวก 3 รายการจัดหาครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561



ภาคผนวก 4 การประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี



ส่วนที่ 1
บทนำ
ก. วิสัยทัศน์เทศบำลนครเชียงใหม่
“นครเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ด้วย
การบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
ข. พันธกิจหลักกำรพัฒนำ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงกาหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว้ ดังนี้
(1) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานของเมืองให้ได้มาตรฐาน
(2) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
(3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
(4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่น ควบคู่กับการ
รักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
(5) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในท้องถิ่น
(6) พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
ค. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงในกำรพัฒนำในช่วงสี่ปี
จากวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ นามาสู่การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
5 ด้าน และ 31 แผนงาน ดังนี้.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการพาณิชย์
- แผนงานงบกลาง
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข็งแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานงบกลาง
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
-แผนงานบริหารทั่วไป
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-แผนงานการพาณิชย์
ง. นโยบำยผู้บริหำรเทศบำลนครเชียงใหม่
ในการบริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ได้กาหนดนโยบายไว้ ดังนี้
1. ด้ำนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
จะเทิดทูลและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เชิดชูทานุบารุงศาสนา จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม และมีคุณธรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและประโยชน์สุขของ
ประชาชน ทั้งจะรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลทุกประการ
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2. ด้ำนเศรษฐกิจ
2.1 พัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนาของประเทศไทยของภาคพื้นเอเชีย และ
ของโลก เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นให้กับประชาชน โดยจะดาเนินนโยบายดังนี้
(1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีการให้บริการและมีสิ่ง
อานวยความสะดวกที่ ไ ด้ม าตรฐาน และมี ความปลอดภั ย โดยเฉพาะการอนุ รัก ษ์ แหล่ ง ท่อ งเที่ ยวที่เ ป็ น
โบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ วัดวาอารามของนครเชียงใหม่ ตลอดจนการท่องเที่ยวทางเรือของเมือง
เชียงใหม่
(2) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ให้เผยแพร่
ออกไปอย่างกว้างขวางจนถึงระดับนานาชาติ
2.2 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอาชี พ รายได้ และยกระดั บ มาตรฐานการด ารงชี วิ ต ของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกชุมชน
2.3 ฟืน้ ฟูย่านเศรษฐกิจสาคัญของเมือง ให้คงรักษาสภาพเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่
มั่นคงแข็งแรงของเมืองต่อไป
3. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้มีความสวยงามร่มรื่น โดยดาเนินงานดังนี้.(1) ดูแล ทานุ บารุงต้นไม้ให้ร่มรื่นทั่วทั้งเขตเมือง พร้อมทั้งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามถนน
สายสาคัญ พื้นที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น
(2) ปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ทั้งการพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ
(3) ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ช่วยกันปลูก ดูแล รักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ
3.2 ดาเนิ น โครงการเชีย งใหม่เมืองสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ ประชาชนมี
คุณภาพที่ดีขึ้น และเมืองมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว โดย
(1) ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ติดตาม ตรวจสอบระดั บมลพิษ
ทางอากาศ พร้อมดาเนินมาตรการการป้องกัน และควบคุมการกระทาที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่าง
เข้มงวด
(2) พัฒนาคุณภาพแหล่งน้าสาธารณะ และพัฒนาระบบบาบัดน้าเสียให้ครอบคลุมทั้ง
พื้นที่
(3) พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งการจัดเก็บ การกาจัดขยะ การนากลับมาใช้
ใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร
4. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกสาธารณะของเมืองให้ได้มาตรฐาน
ตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับเมือง โดยจะดาเนินการ ดังนี้
(1) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายต่างๆให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรของประชาชน
เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
(2) ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อลดการปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ พร้อมทั้งขจัดสิ่งกีดขวางในระบบระบายน้าเพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง และน้าเน่าเสียปรับปรุง
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ทางเดินเท้าให้ประชาชนได้สัญจรโดยสะดวก ปลอดภัยร่มรื่น สวยงาม และจะจัดทาทางลาดขึ้น/ลง สาหรับ
คนพิการและรถจักรยาน
(3) ขยายเขตไฟฟ้ า สาธารณะให้ ค รอบคลุ มพื้ นที่ ม ากยิ่ง ขึ้ นเพื่อ เพิ่ม ความปลอดภัย ให้ กั บ
ประชาชน
(4) ปรั บปรุ งระบบขนส่งมวลชน รวมทั้งสถานีขนส่ งให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมี
ทางเลือกในการเดินทาง โดยคานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
5. ด้ำนกำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำ และสำธำรณสุข
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน โดยการพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา การพั ฒ นาด้ า น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยดาเนินการดังนี้.(1) รณรงค์งานมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างพลังความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดและแหล่งอบายมุข
(2) ส่ ง เสริ ม พัฒ นาการศึ กษาในทุ กระดั บ ทั้ งในระบบและนอกระบบ พร้ อมสนั บสนุน ให้
เชียงใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการศึกษา
(3) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข โดยการรณรงค์ให้ตลาดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เป็นตลาดสะอาด ปลอดสารพิษ อาหารมีคุณภาพ ปลอดภัย และราคาถูก เป็นธรรม พัฒนาโรงพยาบาล
และศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งเครือข่ายอนามัยชุมชน ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถในการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นฐาน
(4) พัฒนาย่านที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ
แต่ละพื้นที่ และสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนในเมืองให้มีโอกาสได้รับสิ่งอานวยความสะดวก
ตามความจาเป็นขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอ
(5) ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมีน้าใจเป็น
นักกีฬาให้แก่ชาวเมืองเชียงใหม่
6. ด้ำนกำรธำรงรักษำศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน และรักษาสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ให้คงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป โดยดาเนินการ ดังนี้.(1) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนการดาเนินการด้านการพิพิธภัณฑ์ ศูนย์
การเรียนรู้ เพื่อการเผยแพร่สิ่งดีงามของเชียงใหม่
(2) ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสืบสานเอกลักษณ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของคนเมืองแก่คนรุ่นใหม่เพื่อสืบสานต่อไปในอนาคต
(3) ควบคุมบังคับใช้ข้อกาหนด ระเบียบ เทศบัญญัติ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุ ม อาคารและผั ง เมื อ ง โดยเฉพาะในระดั บ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้
(4) รณรงค์และส่งเสริมให้มีการใช้รูปแบบอาคารหรือวัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ในการ
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
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7. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเทศบาลนครเชียงใหม่ อันจะเอื้ออานวยให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน โดยดาเนินการ ดังนี้.(1) พัฒนาโครงสร้างการบริหารราชการของเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองอย่างทั่วถึง
(2) สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะพหุภาคีระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมือง
(3) สร้างช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเมืองและ
พัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อให้ตรงความต้องการและความจาเป็นอย่างแท้จริงของประชาชน
(4) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการทางานร่วมกันกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ
รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเมืองเชียงใหม่ และประเทศ
(5) สนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ ศึกษาอบรมเพิ่มเติมเพื่อสร้างความรู้
ความสามารถไป เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการท างานให้ รวดเร็ ว มี ประสิ ทธิ ภ าพ สนองต่ อ ความต้อ งการของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 2
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2.1 ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอานาจหน้าที่ที่สาคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอานาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตาม
อานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด” แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นส่ วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็น
เครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนด ทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร
บุ ค ลากร สภาพพื้ น ที่ และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง แผนงานให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาใน
ปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
2.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้
ดาเนิ น การไปแล้ ว ว่าสิ่ งใดควรด าเนิ น การต่อ ไปตามวั ตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือ ศึกษาระหว่า ง
ดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด
เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนินงานโครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของเทศบาลนครเชียงใหม่
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลนครเชียงใหม่
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารของเทศบาลนครเชียงใหม่ ปลัด/รองปลัดผู้บริหาร
ระดับสานัก/กองทุกระดับของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการ
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประชาชนในชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
(3) คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวั นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 (๓)
ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒ นาท้องถิ่น พร้อมกัน ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิ ดเผยภายในสิ บห้ าวัน นั บ แต่วัน ที่ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่ าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิ ด เผยไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑3 (๕)
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑1
คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้องถิ่ นของเทศบาลนครเชี ยงใหม่ ต้อ ง
ดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
1. ประชุ มเพื่อ ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธี การติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปีโดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลนครเชียงใหม่
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และ
ห้วงเวลาที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ต่อผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
สาหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ได้
ทาการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี และการประเมินผลตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลนครเชี ย งใหม่ ไ ด้
กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้น
ต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
เทศบาลนครเชียงใหม่
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อผู้บริหารเทศบาลนคร
เชียงใหม่ เพื่อให้ ผู้บ ริห ารเทศบาลนครเชียงใหม่ เสนอต่อสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการพัฒ นา
เทศบาลนครเชียงใหม่โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครเชียงใหม่หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจ
ในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย /สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2/5
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครเชียงใหม่มีอานาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารเทศบาลนคร
เชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ เสนอต่อสภาเทศบาลนครเชียงใหม่และคณะกรรมการพัฒนาของ
เทศบาลนครเชียงใหม่โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี
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2.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้ างเครื่ อ งการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่ นได้แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่
ภารกิจของเทศบาลนครเชียงใหม่รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนด
ขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริง
ต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครเชียงใหม่กาหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2) สรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลนครเชี ย งใหม่ ภ ายในเดื อ น
ธันวาคมของทุกปี
3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาต่ อ
ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่เสนอสภา
เทศบาลนครเชียงใหม่ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้ อง (Relevance) เป็นความสอดคล้ องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครเชียงใหม่
1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) ก าหนดทรั พ ยากรส าหรั บ การด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในเทศบาลนครเชียงใหม่มาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้ า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
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กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งในระดับ ชุมชน และอาจรวมถึงอาเภอ และจังหวัด ด้วย
เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ กาหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้ อมูล จากบันทึ กหรื อทะเบีย นที่ผู้ รับผิ ดชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ กาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน
3.2 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant
observation) เป็น วิธีการสั งเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชาชนใน
ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
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โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียในเทศบาลนครเชียงใหม่
3.3 การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจาเป็ น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลนครเชียงใหม่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.4 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครเชียงใหม่
4. วิธีการ/เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่างๆ ได้แก่
4.1 แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
4.2 แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(E-PLAN)
2.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สี่ปีในอนาคต ประโยชน์
ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
และการดาเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
การดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่ว ยให้ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสี ยประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือ
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น จริ ง ท าให้ ไ ด้ รั บ ความเชื่ อ ถื อ และการยอมรั บ จากประชาชน ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หน่ ว ยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ การจัดทาโครงการ
และรับผิดชอบโครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
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6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนด
มาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลนครเชียงใหม่แต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง
ๆ มีความสอดคล้ องกัน ประสานการทางานให้ เป็นองค์รวมของหน่ว ยงาน ทาให้ เป้าหมายของเทศบาลนคร
เชียงใหม่เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
2.6 จานวนโครงการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ตามแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2561 และ
แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
2.6.1 จานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61๒๕๖4) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนามาจัดทาโครงการในแผนพัฒนา
ชุมชน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีโครงการพัฒนาเทศบาลฯ และ
รายการจัดหาครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้ น 925 โครงการ/รายการ และมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,613,775,729.00 บาท โดยแยกได้ดังนี้
1. โครงการพัฒนาเทศบาลฯ จานวน 504 โครงการ และมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,214,457,749.00 บาท
2. รายการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทต่ า งๆ จ านวน 421 รายการ โครงการ และมี
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 399,317,980.00บาท โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 จานวนโครงการพัฒนาเทศบาลฯ และงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี
(พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

ประเภท

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

56 โครงการ

143,624,969.00

รายการจัดหาครุภณ
ั ฑ์

39 รายการ

54,336,000.00

95 โครงการ/รายการ

197,960,969.00

โครงการพัฒนาเทศบาลฯ

47 โครงการ

417,222,000.00

รายการจัดหาครุภณ
ั ฑ์

13 รายการ

40,334,000.00

60 โครงการ/รายการ

457,556,000.00

247 โครงการ

454,087,740.00

106 รายการ
353 โครงการ/รายการ

89,302,500.00
543,390,240.00

โครงการพัฒนาเทศบาลฯ

19 โครงการ

15,646,290.00

รายการจัดหาครุภณ
ั ฑ์

22 รายการ

186,191,500.00

รวม

41 โครงการ/รายการ

201,837,790.00

โครงการพัฒนาเทศบาลฯ
รายการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
รวม

135 โครงการ
241 รายการ
376 โครงการ/รายการ

183,876,750.00
29,153,980.00
213,030,730.00

รวม
โครงการพัฒนาเทศบาลฯ

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึก
ด้านศิลปวัฒนธรรม

รายการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
รวม

4. การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทา
สาธารณภัย

5. การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)

โครงการพัฒนาเทศบาลฯ
รวม
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน

โครงการพัฒนาเทศบาลฯ

504 โครงการ 1,214,457,749.00

รายการจัดหาครุภัณฑ์

421 รายการ

รวมทั้งสิ้น

399,317,980.00

925 โครงการ/รายการ 1,613,775,729.00
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แผนภูมิที่ 2.1 จานวนโครงการพัฒนาเทศบาลฯ และรายการจัดหาซื้อครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : บาท
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00

0.00

ยุทธศาสตร์
ที่ 1

ยุทธศาสตร์
ที่ 2

ยุทธศาสตร์
ที่ 3

ยุทธศาสตร์
ที่ 4

ยุทธศาสตร์
ที่ 5

โครงการพัฒนาฯ

56

47

247

19

135

รายการครุภัณฑ์

39

13

106

22

241

2.6.2 จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีโครงการพัฒนาเทศบาลฯ และ
รายการจัดหาครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน
ทั้งสิ้น 631 โครงการ/รายการ และมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 908,471,939.00 บาท
โดยแยกได้ดังนี้
1. โครงการพัฒนาเทศบาลฯ จานวน 415 โครงการ และมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 788,891,889.00 บาท
2. รายการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทต่ า งๆ จ านวน 216 รายการ โครงการ และมี
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119,580,050.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2.2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ตารางที่ 2.2 จานวนโครงการพัฒนาเทศบาลฯ และงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
รวมทั้งสิ้น
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
จิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น
4. การเสริมสร้างความปลอดภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย
รวมทั้งสิ้น
5. การบริหารจัดการและพัฒนา
องค์กร
รวมทั้งสิ้น

ประเภท
โครงการพัฒนาเทศบาลฯ
รายการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
โครงการพัฒนาเทศบาลฯ
รายการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
โครงการพัฒนาเทศบาลฯ
รายการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
โครงการพัฒนาเทศบาลฯ
รายการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
โครงการพัฒนาเทศบาลฯ
รายการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
โครงการพัฒนาเทศบาลฯ
รายการจัดหาครุภัณฑ์

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน
43 โครงการ
23 รายการ
66 โครงการ/รายการ
37 โครงการ
4 รายการ
41 โครงการ/รายการ
202 โครงการ
65 รายการ
267 โครงการ/รายการ
16 โครงการ
4 รายการ
20 โครงการ/รายการ
117 โครงการ
120 รายการ
237 โครงการ/รายการ
415 โครงการ
216 รายการ
631 โครงการ/รายการ

งบประมาณ (บาท)
105,705,169.00
23,457,100.00
129,162,269.00
250,740,800.00
18,460,000.00
269,200,800.00
328,017,080.00
20,293,200.00
348,310,280.00
11,366,840.00
50,103,500.00
61,470,340.00
93,062,000.00
7,266,250.00
100,328,250.00
788,891,889.00
119,580,050.00
908,471,939.00

แผนภูมิที่ 2.2 จานวนโครงการพัฒนาเทศบาลฯ และรายการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
250
200
150
100
50
0
โครงการพัฒนาฯ
รายการครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
43
23

ยุทธศาสตร์ที่ 2
37
4

ยุทธศาสตร์ที่ 3
202
65

ยุทธศาสตร์ที่ 4
16
4

ยุทธศาสตร์ที่ 5
117
120

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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2.6.3 การเปรียบเทียบจานวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และจานวนโครงการตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จากการเปรียบเทียบโครงการพัฒนาเทศบาลฯ ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี
(พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และโครงการตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 พบว่า โครงการพัฒนาเทศบาลฯ ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีจานวนทั้งสิ้น 504 โครงการ และเทศบาลฯ ได้นามาบรรจุในแผนดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจานวนทั้งสิ้น 415 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 82.34 (ตารางที่ 2.3)
ตารางที่ 2.3 การเปรียบเทียบจานวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และจานวนโครงการตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ 2561
จานวนโครงการในแผนพัฒนา
จานวนโครงการ
เทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี
ในแผนดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึก
ด้านศิลปวัฒนธรรม
4.การเสริมสร้างความปลอดภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย
5.การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

56

43

76.79

47

37

78.72

247

202

81.78

19

16

84.21

135
504

117
415

86.67
82.34

แผนภูมิที่ 2.3 การเปรียบเทียบจานวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และจานวนโครงการตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วย : โครงการ
300
250
200
150
100
50
0

247
202
135 117

56

43

ยุทธศาสตร์ที่ 1

47

37

ยุทธศาสตร์ที่ 2

19
ยุทธศาสตร์ที่ 3

โครงการแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี

16

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

โครงการที่บรรจุในแผนการดาเนินงาน
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2.6.4 การเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
และงบประมาณตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จากการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
และงบประมาณตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พบว่า งบประมาณตามแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 788,891,889.00 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 64.96
ของงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมี
จานวนทั้งสิ้น 1,214,457,749.00 บาท (ตารางที่ 2.4)
ตารางที่ 2.4 การเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และงบประมาณตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณตามแผนพัฒนา
งบประมาณตามแผนการ
เทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี (บาท)
ดาเนินงาน (บาท)
143,624,969.00
105,705,169.00

ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึก
ด้านศิลปวัฒนธรรม
4.การเสริมสร้างความปลอดภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย
5.การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
รวมทั้งสิ้น

417,222,000.00

250,740,800.00

454,087,740.00

328,017,080.00

15,646,290.00

11,366,840.00

183,876,750.00
1,214,457,749.00

93,062,000.00
788,891,889.00

ร้อยละ
73.60
60.10
72.24
72.65
50.61
64.96

แผนภูมิที่ 2.4 การเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และงบประมาณตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วย : บาท
500,000,000
417,222,000

454,087,740

400,000,000

328,017,080

300,000,000
200,000,000
100,000,000

250,740,800
183,876,750
143,624,969
105,705,169

93,062,000
15,646,290
11,366,840

0
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

โครงการแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

โครงการที่บรรจุในแผนการดาเนินงาน
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2.7 การประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครเชียงใหม่
เมื่อพิจารณาผลการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ปรากฏว่าในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2564 คณะผู้บริหารของเทศบาลฯ
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ได้ให้ความสาคัญกับกระบวนการจัดทา
แผนพัฒนาสี่ปีฯ ซึ่งเทศบาล ได้เน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างแนวคิดของการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปีให้เป็นไปตาม
ระบบ ของงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดาเนินการครบถ้วนในทุกประเด็นการประเมิน ดังนี้
ตารางที่ 2.4 การประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครเชียงใหม่
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น





5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล



8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน



9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น



10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น



11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด



12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น



14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา



15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด



16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์





19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่



ไม่มีการ
ดาเนินงาน
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2.8 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
2.8.1 ผลการดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ตามยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาเทศบาลนครเชี ยงใหม่ จานวน 415
โครงการ พบว่า พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 344 โครงการ
หรือคิดเป็นร้อยละ 82.89 โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.27 และ
โครงการทีย่ ังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.84
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การดาเนิ น การตามแผนพัฒ นาเทศบาลนครเชียงใหม่ภ ายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่มุ้งเน้นเพื่อปรับปรุงพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกสาธารณะของเมืองให้ได้มาตรฐานตั้งแต่
ระดับชุมชนจนถึงระดับเมืองโดยได้ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายต่างๆ ให้ได้ มาตรฐานเพื่อให้การ
สัญจรของประชาชนเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าให้ครอบคลุม
พื้นที่เพื่อลดการปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ พร้อมทั้งขจัดสิ่งกีดขวางในระบบระบายน้า เพื่อป้องกันปัญหา
น้าท่วมขังและน้าเน่าเสีย นอกจากนี้ยังได้ทาการปรับปรุงทางเดินเท้าให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย
ให้ความ ร่มรื่น สวยงาม และจัดทาทางลาดขึ้นลงสาหรับคนพิการและรถจักรยาน ตลอดจนได้ทาการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งปรับปรุงระบบขนส่ง
มวลชนรวมทั้งสถานีขนส่งให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางโดยคานึงถึงความสะดวก
และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีโครงการตามแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2561
จานวนทั้งสิ้น 43 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 28
โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 65.12 อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ จานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.58
และโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.30
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาเทศบาลนครเชี ย งใหม่ ภ ายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯ ได้ดาเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้มีความสวยงามร่ม
รื่น โดยดูแลทานุบ ารุ งต้น ไม้ให้ร่ มรื่ น ทั่ว ทั้งเขตเมือง พร้อมทั้งปลู กไม้ดอกไม้ประดับตามถนนสายส าคัญ พื้นที่
สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ปรั บ ปรุ งสวนสาธารณะที่มีอยู่ให้ ใช้ประโยชน์ทั้งการพักผ่ อนหย่อนใจและนันทนาการ
ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชน ราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ ช่ว ยกั น ปลู กดู แลรั กษาต้ น ไม้ ไม้ด อกไม้ป ระดั บในพื้ น ที่ที่ แต่ ล ะ
หน่วยงานรับผิดชอบและได้ดาเนินโครงการเชียงใหม่เมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และเมืองมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว โดยดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทาง
อากาศ ติดตาม ตรวจสอบระดับมลพิษทางอากาศพร้อมดาเนินมาตรการการป้องกันและควบคุมการกระทาที่จะ
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่ างเข้มงวด พัฒนาคุณภาพแหล่งน้าสาธารณะและพัฒ นาระบบบาบัดน้าเสี ยให้
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ รวมถึงพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยทั้งการจัดเก็บ การกาจัดขยะ การนากลับมาใช้ใหม่
ให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร โดยมีโครงการตามแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 37
โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 29 โครงการ หรือ
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คิดเป็นร้อยละ 78.38 อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.11 และโครงการที่
ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.51
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
การดาเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม เทศบาลฯ ได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการพัฒนา
ด้านการศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการรณรงค์งานมวลชนสัมพันธ์
เพื่อสร้ างพลั งความร่วมมือในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดและแหล่งอบายมุข รวมทั้งส่ งเสริมพัฒนา
การศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบพร้อมสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณะสุ ข รวมทั้งเครือข่ายอนามัยชุมชน
ตลอดจนส่งเสริ มการกีฬาและนั นทนาการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมีน้าใจเป็นนักกีฬาให้ แก่
ชาวเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ เทศบาลฯ ได้สร้างความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน และรักษาสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม
ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้ คงอยู่ และสืบทอดสู่ คนรุ่นต่อไปในอนาคต โดยมีโครงการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 202 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีโครงการที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ จานวน 180 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 89.11 อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ จานวน 8 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 3.96 และโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.93
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
การดาเนิ น การตามแผนพั ฒ นาเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาการ
เสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดาเนินการป้องกันและรักษาความสงบ
ตลอดจนความปลอดภัยให้กับชุมชน นอกจากนี้เทศบาลฯ ยังมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้ าที่
ของเทศบาลฯ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนใน
ชุมชน รวมทั้งการป้องกันอันตรายจากปัญหาความไม่ปลอดภัยต่างๆ โดยใช้กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัย
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพ และยึดหลั กการร่ว มแรงร่วมใจกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนเป็นพื้นฐาน โดยมี
โครงการตามแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 16 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน
2561 มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 13 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 81.25 อยู่ระหว่างการดาเนิน
โครงการ จานวน 1 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 6.25 และโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 2 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 12.50
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
การดาเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการพัฒนาองค์กร เทศบาลฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเทศบาลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยการพัฒนาโครงสร้างการบริหารราชการของเทศบาลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองอย่างทั่วถึง รวมทั้งยังได้สนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือในลักษณะพหุภาคีระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมือง ตลอดจน
ได้สร้างช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเมืองและพัฒนาชุมชนของตนเอง
เพื่อให้ตรงกับความต้องการและความจาเป็นอย่างแท้จริงของประชาชน ประสานความร่วมมือและการสนับสนุน
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การทางานร่วมกันกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ร่วมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเมือง
เชียงใหม่และประเทศ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลฯ ได้รับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมเพื่อสร้าง
ความรู้ความสามารถไปเพิ่มประสิทธิภาพของการทางานให้ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ สนองต่อความต้องการของ
ประชาชนมากขึ้น โดยมีโครงการตามแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 117 โครงการ พบว่า ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561 มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 94 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 83.04
อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.56 และโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.09 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 แสดงภาพรวมการดาเนินงานตามแผนการดาเนินการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2. การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจิตสานึกด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
4. การเสริมสร้างความ
ปลอดภัยและบรรเทา
สาธารณภัย
5. การบริหารจัดการและ
พัฒนาองค์กร
รวม

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่บรรจุ โครงการที่ ร้อยละ โครงการที่ ร้อยละ โครงการที่
ตามแผนพัฒนา ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
เทศบาลฯ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
43
28
65.12
11
25.58
4

ร้อยละ
9.30

37

29

78.38

3

8.11

5

13.51

202

180

89.11

8

3.96

14

6.93

16

13

81.25

1

6.25

2

12.50

117

94

83.04

3

2.56

20

17.09

415

344

82.89

26

6.27

45

10.84

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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แผนภูมิที่ 2.5 แสดงภาพรวมการดาเนินงานตามแผนการดาเนินการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
26 โครงการ
คิดเป็น 6.27%
โคงการที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
344 โครงการ
คิดเป็น 82.89 %

โครงการที่ไม่ได้
ดาเนินการ
45 โครงการ
คิดเป็น 10.84 %

2.8.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 พบว่า เทศบาลฯ มีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 788,891,889.00 บาท และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 675,973,450.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.69 ซึ่งสามารถจาแนกตามรายยุทธศาสตร์ได้
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 105,705,169.00 บาท และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 69,377,632.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.63 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 250,740,800.00 บาท และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 250,376,208.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 328,017,080.00 บาท และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 306,692,680.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.50 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 11,366,840.00 บาท และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 8,961,097.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.84 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 93,062,000.00 บาท และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 40,565,831.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.59 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 5
(รายละเอียดตามตารางที่ 2.6)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ตารางที่ 2.6 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวนงบประมาณ จานวนงบประมาณที่
ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
เบิกจ่าย (บาท)

ยุทธศาสตร์

ร้อยละของ
งบประมาณ
รายยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

105,705,169.00

69,377,632.64

65.63

2. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

250,740,800.00

250,376,208.69

99.85

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม

328,017,080.00

306,692,680.79

93.50

4. การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย

11,366,840.00

8,961,097.00

78.84

5. การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

93,062,000.00

40,565,831.59

43.59

788,891,889.00

675,973,450.71

85.69

รวมทั้งสิ้น

แผนภูมิที่ 2.6 เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2561
หน่วย : บาท
350,000,000

300,000,000
250,000,000
200,000,000

150,000,000
100,000,000
50,000,000
0

ยุทธศาสตร์ที่
1
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 105,705,169
งบประมาณที่เบิกจ่าย
69,377,632

ยุทธศาสตร์ที่
2
250,740,800
250,376,208

ยุทธศาสตร์ที่
3
328,017,080
306,692,680

ยุทธศาสตร์ที่
4
11,366,840
8,961,097

ยุทธศาสตร์ที่
5
93,062,000
40,565,831

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4.

ติดตั้งป้ำยเครื่องหมำย
จรำจร

ฝ่ำยวิศวกรรม
จรำจร
ส่วนกำรโยธำ





ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)
ปริมำณงำนตำม
สัญญำจ้ำงที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

ร้อยละ
100

5,500,000 5,492,653.85

-

ร้อยละ
100

7,460,000

-



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

7,460,000

1,200,000 1,318,931.50 โอนเงินงบประมำณ
เพิ่มเติมจำนวน
120,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,320,000 บำท

300,000

245,435.75

-
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการเคหะและชุมชน
1. ซ่อมแซมบำรุงรักษำ
งำนบำรุงรักษำ
สะพำนและถนนที่ชำรุด ทำงและ
เสียหำยในเขตเทศบำล สะพำน ส่วน
นครเชียงใหม่
กำรโยธำ
2. จ้ำงเหมำเอกชนซ่อม
งำนสถำนที่
บำรุงไฟฟ้ำสำธำรณะ
และไฟฟ้ำ
ตำมถนนสำยต่ำงๆ
สำธำรณะ
ภำยในเขตเทศบำลนคร ส่วนกำรโยธำ
เชียงใหม่
3. ทำสีตีเส้นเครื่องหมำย ฝ่ำยวิศวกรรม
จรำจร
จรำจร
ส่วนกำรโยธำ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

100,000

93,494.97

-

ร้อยละ
100

750,000

656,990

-

ร้อยละ
100

4,000,000

3,657,500

-

ร้อยละ
100

5,000

5,000

-

ร้อยละ
100

4,250,000

4,225,000

-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
5. ขอใช้พื้นที่เพื่อติดตั้ง
ฝ่ำยวิศวกรรม
ร้อยละควำมสำเร็จ

อุปกรณ์โทรคมนำคม
จรำจร
ของกำรดำเนินงำน
ส่วนกำรโยธำ
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)
6. เชื่อมโยงคู่สำย สัญญำณ ฝ่ำยวิศวกรรม
ร้อยละควำมสำเร็จ

โทรศัพท์ระหว่ำงศูนย์
จรำจร
ของกำรดำเนินงำน
ควบคุมสัญญำณไฟ
ส่วนกำรโยธำ
ตำมโครงกำร
จรำจรกับตู้ควบคุม
(ร้อยละ 100)
บริเวณทำงแยกต่ำงๆ
7. จ้ำงเหมำเอกชนดูแล
ฝ่ำยวิศวกรรม
ร้อยละควำมสำเร็จ

และบำรุงรักษำระบบไฟ จรำจร
ของกำรดำเนินงำน
จรำจรและระบบควบคุม ส่วนกำรโยธำ
ตำมโครงกำร
กำรจรำจร
(ร้อยละ 100)
8. จ้ำงเหมำบำรุงรักษำ
ฝ่ำยวิศวกรรม
ร้อยละควำมสำเร็จ

ซ่อมแซมหม้อแปลง
จรำจร
ของกำรดำเนินงำน
ไฟฟ้ำ
ส่วนกำรโยธำ
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)
9. จ้ำงเหมำตกแต่งภูมิทัศน์ งำนตกแต่งเมือง
ร้อยละควำมสำเร็จ

เมือง
และพื้นที่
ของกำรดำเนินงำน
สำธำรณะ
ตำมโครงกำร
ฝ่ำย
(ร้อยละ 100)
สวนสำธำรณะ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับ
เทศกำลประเพณี และ
วันสำคัญต่ำงๆ

11.

จ้ำงเหมำตัดแต่งไม้ใหญ่

12.

จ้ำงเหมำแรงงำนบุคคล
ภำยนอกในกำรรักษำ
ควำมสะอำดภำยในเขต
แขวงนครพิงค์

13.

จ้ำงเหมำแรงงำน
บุคคลภำยนอกในกำร
รักษำควำมสะอำด
ภำยในเขตแขวงเม็งรำย

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

1,500,000 1,485,082.87

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน
-

ร้อยละ
100

400,000

387,600

-

ร้อยละ
100

7,350,000

5,564,400

-

ร้อยละ
100

7,227,000

7,665,000 โอนงบประมำณ
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10.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
งำนตกแต่งเมือง
ร้อยละควำมสำเร็จ

และพื้นที่
ของกำรดำเนินงำน
สำธำรณะ
ตำมโครงกำร
ฝ่ำย
(ร้อยละ 100)
สวนสำธำรณะ
งำนตกแต่งเมือง
ปริมำณงำนตำม

และพื้นที่
สัญญำจ้ำงที่
สำธำรณะ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ฝ่ำย
(ร้อยละ 100)
สวนสำธำรณะ
งำนรักษำควำม
ปริมำณงำนตำม

สะอำด
สัญญำจ้ำง (รำยวัน)
แขวงนครพิงค์
ที่ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จ (ร้อยละ
100)
งำนรักษำควำม
ปริมำณงำนตำม

สะอำด
สัญญำจ้ำง (รำยวัน)
แขวงเม็งรำย
ที่ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จ (ร้อยละ 100)

เพิ่มเติมจำนวน
438,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
7,665,000 บำท

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14.

จ้ำงเหมำแรงงำนบุคคล
ภำยนอกในกำรรักษำ
ควำมสะอำดภำยในเขต
แขวงกำวิละ
15. จ้ำงเหมำแรงงำน
บุคคลภำยนอกในกำร
รักษำควำมสะอำด
ภำยในเขตแขวงศรีวิชัย
16. ติดตั้งไฟฟ้ำและขยำย
เขตไฟฟ้ำสำธำรณะ
ภำยในเขตเทศบำลนคร
เชียงใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. ก่อสร้ำงถนนพร้อม
ส่วนออกแบบ
ระบบระบำยน้ำ
และก่อสร้ำง
ค.ส.ล.ถนนมูลเมือง ซอย
1
2.

ก่อสร้ำงถนนพร้อม
ระบบระบำยน้ำ
ค.ส.ล.ซอยข้ำง
วัดพวกเปีย

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้ำง





ร้อยละควำมพึง
พอใจของประชำชน
ต่อกำรได้รับ
ประโยชน์ในกำรใช้
ถนน(ร้อยละ 75)
ร้อยละควำมพึง
พอใจของประชำชน
ต่อกำรได้รับ
ประโยชน์ในกำรใช้
ถนน (ร้อยละ 75)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

6,090,000

5,444,100

-

ร้อยละ
100

7,350,000

7,350,000

-

ร้อยละ
100

683,000

683,000

-

ร้อยละ 20

653,000

ร้อยละ 20

294,000

-

294,000

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำร
ก่อสร้ำง
-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
งำนรักษำ
ปริมำณงำนตำมสัญญำ

ควำมสะอำด
จ้ำง (รำยวัน) ที่
แขวงกำวิละ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)
งำนรักษำ
ปริมำณงำนตำมสัญญำ

ควำมสะอำด
จ้ำง (รำยวัน) ที่
แขวงศรีวิชัย
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)
งำนสถำนที่และ
ร้อยละควำมสำเร็จ

ไฟฟ้ำสำธำรณะ
ของกำรดำเนินงำน
ส่วนกำรโยธำ
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 10

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

1,562,000

-

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำร
ก่อสร้ำง

ร้อยละ 10

699,000

-

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำร
ก่อสร้ำง

ร้อยละ
100

537,000
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
3. ก่อสร้ำงถนนพร้อม
ส่วนออกแบบ
ร้อยละควำมพึง

ระบบระบำยน้ำถนน
และก่อสร้ำง
พอใจของประชำชน
เจริญประเทศ ซอย 1
ต่อกำรได้รับ
ประโยชน์ในกำรใช้
ถนน (ร้อยละ 75)
4. ก่อสร้ำงถนนพร้อม
ส่วนออกแบบ
ร้อยละควำมพึง

ระบบระบำยน้ำ
และก่อสร้ำง
พอใจของประชำชน
ค.ส.ล. ถนน 12 สิงหำ
ต่อกำรได้รับ
ซอย 1
ประโยชน์ในกำรใช้
ถนน (ร้อยละ 75)
5. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.
ส่วนอออกแบบ
ร้อยละควำมพึง

ถนนมนตรีเชื่อมต่อถนน และก่อสร้ำง
พอใจของประชำชน
บำรุงรำษฎร์ ซอย 4
ต่อกำรได้รับ
ประโยชน์ในกำรใช้
ถนน(ร้อยละ 75)
6. ก่อสร้ำงถนนพร้อม
ส่วนออกแบบ
ร้อยละควำมพึง

ระบบระบำยน้ำถนน
และก่อสร้ำง
พอใจของประชำชน
เมืองสำตร
ต่อกำรได้รับ
ประโยชน์ในกำรใช้
ถนน (ร้อยละ 75)
7. ก่อสร้ำงผิวจรำจรพร้อม ส่วนออกแบบ
ร้อยละควำมพึง

ระบบระบำยน้ำถนนศิริธร และก่อสร้ำง
พอใจของประชำชน
ซอย 1
ต่อกำรได้รับ

ร้อยละ 10

4,870,000

ร้อยละ 10

2,576,000

537,000

-

2,380,000

-

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำร
ก่อสร้ำง
-

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

ก่อสร้ำงผิวจรำจรพร้อม
ระบบระบำยน้ำถนน
เทพำรักษ์

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้ำง



9.

ก่อสร้ำงผิวจรำจรพร้อม
ระบบระบำยน้ำถนน
โชตนำ ซอย 8

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้ำง



10.

ก่อสร้ำงผิวจรำจรพร้อม
ระบบระบำยน้ำถนน
กู่เต้ำ

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้ำง



11.

ก่อสร้ำงถนนพร้อม
ระบบระบำยน้ำ
ค.ส.ล.ถนนโชตนำ ซอย
26

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้ำง



ประโยชน์ในกำรใช้
ถนน (ร้อยละ 75)
ร้อยละควำมพึง
พอใจของประชำชน
ต่อกำรได้รับ
ประโยชน์ในกำรใช้
ถนน (ร้อยละ 75)
ร้อยละควำมพึง
พอใจของประชำชน
ต่อกำรได้รับ
ประโยชน์ในกำรใช้
ถนน (ร้อยละ 75)
ร้อยละควำมพึง
พอใจของประชำชน
ต่อกำรได้รับ
ประโยชน์ในกำรใช้
ถนน (ร้อยละ 75)
ร้อยละควำมพึง
พอใจของประชำชน
ต่อกำรได้รับ
ประโยชน์ในกำรใช้
ถนน (ร้อยละ 75)

การจัดสรร
งบประมาณ

ร้อยละ 80

4,886,000

4,350,000

-

ร้อยละ 10

1,464,000

1,356,000

-

ร้อยละ 50

5,100,000

-

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำร
ก่อสร้ำง

ร้อยละ 50

1,437,000

-

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำร
ก่อสร้ำง

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน
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8.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

1,508,000

980,000

3,272,000

900,000 กันเงินไว้เบิกตัดปี
จำนวน
2,100,000
บำท

9,922,200

-

5,496,969 4,682,075.20

-

กันเงินไว้เบิกตัดปี
9,922,200
บำท

-

2/27

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
12. ก่อสร้ำงปรับปรุงถนน
ส่วนออกแบบ
ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ 15

แอสฟัลท์ติกพร้อมฝำบ่อ และก่อสร้ำง
พอใจของประชำชน
พักถนนธำรทอง
ต่อกำรได้รับ
ประโยชน์ในกำรใช้
ถนน (ร้อยละ 75)
13. ก่อสร้ำงถนนพร้อม
ส่วนออกแบบ
ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ 90

ระบบระบำยน้ำพร้อม และก่อสร้ำง
พอใจของประชำชน
ถนนซอยจุมพล
ต่อกำรได้รับ
ประโยชน์ในกำรใช้
ถนน (ร้อยละ 75)
14. ปรับปรุงระบบน้ำพุในคู งำนบำรุงรักษำ
ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ 50

เมืองจำกระบบปัม๊ หอย และซ่อมแซม
ในกำรดำเนินงำน
โข่งเป็นระบบปัม๊
ระบบระบำยน้ำ
ตำมโครงกำร
ซัมเมิร์สซิเบิล พร้อมตู้ ส่วนช่ำง
(ร้อยละ 100)
คอนโทรลควบคุมระบบ สุขำภิบำล
ไฟฟ้ำ
แผนงานการพาณิชย์
1. จ้ำงเหมำแรงงำนใน
งำนระบบขนส่ง
ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ

กิจกำรเดินรถโดยสำร
สำธำรณะ
พอใจของประชำชน 100
ประจำทำงเทศบำลนคร กลุ่มงำนขนส่ง
ที่ใช้บริกำรรถ
เชียงใหม่
โดยสำรประจำทำง
(ร้อยละ 70)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

240,000

235,000

-

ร้อยละ
100

640,000

639,500

-

ร้อยละ
100

480,000

479,000

-

-

50,000
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
2. จ้ำงเหมำทำควำมสะอำด งำนสถำนีขนส่ง
ร้อยละควำมพึง

สถำนีขนส่งผูโ้ ดยสำร
แห่งที่ 1
พอใจของประชำชน
แห่งที่ 1 (ช้ำงเผือก)
กลุ่มงำนขนส่ง
ที่ใช้บริกำรสถำนี
ขนส่งแห่งที่ 1
(ร้อยละ 70)
3. จ้ำงเหมำทำควำมสะอำด งำนสถำนีขนส่ง
ร้อยละควำมพึงพอใจ

สถำนีขนส่งผูโ้ ดยสำร
แห่งที่ 2
ของประชำชนที่ใช้
แห่งที่ 2 (อำเขต)
กลุ่มงำนขนส่ง
บริกำรสถำนีขนส่ง
แห่งที่ 2
(ร้อยละ 70)
4. จ้ำงเหมำทำควำมสะอำด งำนสถำนีขนส่ง
ร้อยละควำมพึงพอใจ

สถำนีขนส่งผูโ้ ดยสำร
แห่งที่ 3
ของประชำชนที่ใช้
แห่งที่ 3
กลุ่มงำนขนส่ง
บริกำรสถำนีขนส่ง
แห่งที่ 3
(ร้อยละ 70)
5. ซ่อมแซมที่ดินและ
งำนสถำนีขนส่ง
ร้อยละควำมพึงพอใจ

สิ่งก่อสร้ำงของสถำนี
แห่งที่ 1
ของประชำชนที่ใช้
ขนส่งแห่งที่ 1
กลุ่มงำนขนส่ง
บริกำรสถำนีขนส่ง
(ช้ำงเผือก)
แห่งที่ 1
(ร้อยละ 70)

-

โอนไปเบิกจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำทำ
ควำมสะอำดสถำนี
ขนส่งผู้โดยสำรแห่ง
ที่ 1 (ช้ำงเผือก)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
งำนสถำนีขนส่ง
ร้อยละควำมพึงพอใจ

แห่งที่ 2
ของประชำชนที่ใช้
กลุ่มงำนขนส่ง
บริกำรสถำนีขนส่ง
แห่งที่ 2 (ร้อยละ
70)

ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงของสถำนี
ขนส่งแห่งที่ 2 (อำ
เขต)

7.

ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงของสถำนี
ขนส่งแห่งที่ 3

8.

ซ่อมแซมอุปกรณ์
งำนสถำนีขนส่ง
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร แห่งที่ 1
ให้บริกำรและกำร
กลุ่มงำนขนส่ง
ปฏิบัติงำนของงำนสถำนี
ขนส่งผู้โดยสำรจังหวัด
เชียงใหม่ แห่งที่ 1
(ช้ำงเผือก)



งำนสถำนีขนส่ง
แห่งที่ 3
กลุ่มงำนขนส่ง



การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

100,000

-

-

โอนไปเบิกจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำทำ
ควำมสะอำดสถำนี
ขนส่งผู้โดยสำรแห่ง
ที่ 1 (อำเขต) และ
แห่งที่ 2
(ช้ำงเผือก)
โอนไปเบิกจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำทำ
ควำมสะอำดสถำนี
ขนส่งผู้โดยสำรแห่ง
ที่ 1 (อำเขต) และ
แห่งที่ 2
(ช้ำงเผือก)

การจัดสรร
งบประมาณ

ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของประชำชนที่ใช้
บริกำรสถำนีขนส่ง
แห่งที่ 3 (ร้อยละ
70)

-

100,000

ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของประชำชนที่ใช้
บริกำรสถำนีขนส่ง
แห่งที่ 1
(ร้อยละ 70)

ร้อยละ
100

40,000

6,500 โอนลดไปเบิกจ่ำย

เป็นค่ำจ้ำงเหมำทำ
ควำมสะอำดสถำนี
ขนส่งผู้โดยสำรแห่ง
ที่ 1 (อำเขต) และ
แห่งที่ 2
(ช้ำงเผือก)
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6.

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
-

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ
200,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

3,200 โอนไปเบิกจ่ำยเป็น

ค่ำจ้ำงเหมำทำ
ควำมสะอำดสถำนี
ขนส่งผู้โดยสำรแห่ง
ที่ 1 (อำเขต) และ
แห่งที่ 2(ช้ำงเผือก)

ร้อยละ 10

200,000

80,158.50

-

ร้อยละ 80

300,000

137,860

-

1,650,000

583,150

-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
9. ซ่อมแซมอุปกรณ์
งำนสถำนีขนส่ง
ร้อยละควำมพึงพอใจ

เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร แห่งที่ 2
ของประชำชนที่ใช้
ให้บริกำรและกำร
กลุ่มงำนขนส่ง
บริกำรสถำนีขนส่ง
ปฏิบัติงำนของงำนสถำนี
แห่งที่ 2
ขนส่งผู้โดยสำรจังหวัด
(ร้อยละ 70)
เชียงใหม่ แห่งที่ 2
(อำเขต)
10. ซ่อมแซมอุปกรณ์
งำนสถำนีขนส่ง
ร้อยละควำมพึงพอใจ

เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร แห่งที่ 3
ของประชำชนที่ใช้
ให้บริกำรและกำร
กลุ่มงำนขนส่ง
บริกำรสถำนีขนส่ง
ปฏิบัติงำนของงำนสถำนี
แห่งที่ 3
ขนส่งผู้โดยสำรจังหวัด
(ร้อยละ 70)
เชียงใหม่ แห่งที่ 3
11. ซ่อมแซมอุปกรณ์
งำนระบบขนส่ง
ร้อยละควำมพึงพอใจ

เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
สำธำรณะ
ของประชำชนที่ใช้
กำรให้บริกำรและกำร
กลุ่มงำนขนส่ง
บริกำรรถโดยสำร
ปฏิบัติงำนของงำนระบบ
ประจำทำง
ขนส่งสำธำรณะ
(ร้อยละ 70)
แผนงานงบกลาง
1. ติดตั้งโคมสัญญำณไฟ
ฝ่ำยวิศวกรรม 
ร้อยละควำมสำเร็จ
กระพริบพลังงำน
จรำจร
ของกำรดำเนินงำน
แสงอำทิตย์
ส่วนกำรโยธำ
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

ร้อยละ
100

ลาดับ
ที่
2.

โครงการ/กิจกรรม
ติดตั้งหมุดจรำจร
สะท้อนแสงบนถนน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝ่ำยวิศวกรรม
จรำจร
ส่วนกำรโยธำ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ร้อยละควำมสำเร็จ

ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

แผนงานสาธารณสุข
1. รวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน
1. รณรงค์วันสิ่งแวดล้อม

ร้อยละของจำนวน
นักเรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรม (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80)

การจัดสรร
งบประมาณ
863,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

-

โอนไปเบิกจ่ำยเป็น
ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์
เมืองเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนม์
พรรษำสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่
10 เมื่อวันที่ 28
ก.ค.2561

ร้อยละ
100

10,000

10,000

-

ฝ่ำยบริกำร
สิ่งแวดล้อม
ส่วนบริกำร
สำธำรณสุขฯ



ร้อยละควำมพึงพอใจ ร้อยละ
ของประชำชนที่มี 100
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)

100,000

100,000

-

กลุ่มงำนจัดกำร
คุณภำพอำกำศ
และเสียง



ร้อยละของกลุม่
ร้อยละ
เป้ำหมำยทีเ่ ข้ำร่วม 100
กิจกรรม (ไม่น้อยกว่ำ

100,000

88,732

-
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ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการศึกษา
1. คัดแยกขยะในโรงเรียน รร.ท. ศรีสุพรรณ

(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน สำนัก
กำรบริหำรสถำนศึกษำ) กำรศึกษำ

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
-

ลาดับ
ที่

2.

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมกำรจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อม
เมืองอย่ำงยั่งยืน

-จัดกิจกรรมอบรมให้
ควำมรู้วิถีชีวิตและกำร
บริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
-จัดทำโปสเตอร์ เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์แก่
ประชำชน หน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน
ชุมชน สถำบันกำรศึกษำ
และภำคธุรกิจท่องเที่ยว

ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล
กลุ่มงำนจัดกำร
คุณภำพอำกำศ
และเสียง
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

ร้อยละ 90)



ร้อยละของโรงแรม ร้อยละ 80
สถำนประกอบกำร
และที่พักที่เข้ำร่วม
กิจกรรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ตรวจประเมิน (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80)
ร้อยละของผู้เข้ำรับ ร้อยละ 80
กำรอบรมผ่ำนกำร
ประเมิน (ร้อยละ 80)
จำนวนกลุม่ เป้ำหมำยที่ ร้อยละ
ได้รับทรำบข้อมูล 100
(500 คน)

100,000

50,330

-

-

-

-

-

-

-
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-ตรวจประเมินโรงแรม
สถำนประกอบกำรและ
ทีพ่ ักในเขตเทศบำลฯ
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

ลาดับ
ที่
3.

โครงการ/กิจกรรม
รณรงค์รักษำสภำพ
ภูมิอำกำศเพื่อเมืองน่ำ
อยู่
-สำรวจและจัดทำข้อมูล
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก

กลุ่มงำนจัดกำร
คุณภำพอำกำศ
และเสียง
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล



ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

จำนวนครั้งของกำร ร้อยละ 30
สำรวจปริมำณกำร
ปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกในเขตเมือง
(6 เดือน/ครั้ง รวม
2 ครั้ง)
ร้อยละของผูเ้ ข้ำรับ ร้อยละ 90
กำรอบรมผ่ำนกำร
ประเมิน
(ร้อยละ 80)
ร้อยละของผูเ้ ข้ำรับ ร้อยละ 80
กำรอบรมผ่ำนกำร
ประเมิน
(ร้อยละ 80)

การจัดสรร
งบประมาณ

100,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

94,973

-

-

-

-

-

-

-
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-จัดอบรมกำรอนุรักษ์
และเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำนแก่
เยำวชน ชุมชน และ
ประชำชนทั่วไป จำนวน
ประมำณ 150 คน
-จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กำรอนุรักษ์และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเมือง แก่
โรงเรียน วัด ชุมชน
ประชำชนทั่วไป จำนวน
150 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

ลาดับ
ที่

5.

-จัดทำแผ่นพับเกีย่ วกับ
กำรเปลีย่ นแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ จำนวน
ประมำณ 2,500 แผ่น
และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์แก่
ประชำชนหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน
โรงเรียน ชุมชน และ
สถำบันกำรศึกษำในเขต
เทศบำลนครเชียงใหม่
ส่งเสริมกำรเกษตรใน
เขตเมือง
-จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
วิถีชีวิตกับกำรเกษตรใน
เมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เฝ้ำระวังและแก้ไข
ปัญหำหมอกควัน
เทศบำลนครเชียงใหม่

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน
กลุ่มเป้ำหมำยที่
ได้รับทรำบข้อมูล
(500 คน)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

-

-

-

50,000

47,112

-

150,000

109,100

-
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4.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

กลุ่มงำนจัดกำร
คุณภำพอำกำศ
และเสียง
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล



ร้อยละของผูเ้ ข้ำรับ ร้อยละ 80
กำรอบรมผ่ำนกำร
ประเมิน
(ร้อยละ 80)

กลุ่มงำนจัดกำร
คุณภำพอำกำศ
และเสียง
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล



ร้อยละของจำนวน
กิจกรรมทีไ่ ด้
ดำเนินกำร
(ร้อยละ 100)

ร้อยละ
100

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
-จัดอบรมกำรทำปุ๋ยหมัก
เพื่อลดกำรเผำในที่โล่ง
แก่ประชำชน จำนวน
ประมำณ 100 คน

แผ่นพับ จำนวน 2,000
แผ่น และชุดนิทรรศกำร
จำนวน 10 ชุด และเผยแพร่
แก่ประชำชนหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน
สถำบันกำรศึกษำ ชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของผูเ้ ข้ำรับ
กำรอบรมมีควำมรู้
ทัศนคติและกำร
ปฏิบัติ (มำกกว่ำ
ร้อยละ 80)
ร้อยละของกลุม่
เป้ำหมำยทีเ่ ข้ำร่วม
กิจกรรม (ไม่นอ้ ยกว่ำ
ร้อยละ 90)
จำนวนช่องทำงกำร
เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร
(ไม่น้อยกว่ำ 3
ช่องทำง)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน
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-จัดกิจกรรมเติมรักให้
อำกำศ จำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม ประมำณ 500
คน
-จัดทำสื่อประชำ สัมพันธ์
กำรแก้ไขปัญหำหมอกควัน
ได้แก่ ป้ำยผ้ำประชำสัมพันธ์
จำนวน 100 ผืน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
6. เมืองเชียงใหม่อำกำศ
กลุ่มงำนจัดกำร

สะอำด
คุณภำพอำกำศ
-จัดกิจกรรมถนนปลอด และเสียง
ร้อยละของจำนวน
มลพิษโดยกำรตรวจสอบ ส่วนช่ำง
ยำนพำหนะที่เรียก
และตรวจ จับรถยนต์
สุขำภิบำล
ตรวจมีกำรระบำย
ควันดำบนท้องถนน
มลพิษเกินมำตรฐำน
(ไม่เกินร้อยละ 40)
ร้อยละของผูเ้ ข้ำรับ
กำรอบรมผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
80)

-จัดฝึกอบรมเรื่องกำร
ส่งเสริมกำรเดินทำงแบบ
ไร้เครื่องยนต์แก่
ประชำชน จำนวน
ประมำณ 300 คน

ร้อยละของผูเ้ ข้ำรับ
กำรอบรมผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
80)

การจัดสรร
งบประมาณ
190,000

ร้อยละ
100

-

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61
141,563
-

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน
-
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-จัดอบรมเครือข่ำยอำกำศ
สะอำดแก่แกนนำนักเรียน
เครือข่ำยอำกำศสะอำดใน
โรงเรียนสังกัดเทศบำลฯ
11 แห่ง จำนวนประมำณ
200 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ได้รับ
ใบรับรอง
กำรสอบ
เทียบ
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

25,000

19,795

-

60,000

54,897

-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
7. จ้ำงเหมำสอบเทียบ
กลุ่มงำนจัดกำร
เครื่องมือตรวจวัด

เครื่องวัดควันดำ
คุณภำพอำกำศ
ควันดำมีควำม
และเสียง
เที่ยงตรงและ
ส่วนช่ำง
น่ำเชื่อถือได้
สุขำภิบำล
8. ป้องกันและแก้ไขปัญหำ กลุ่มงำนจัดกำร

มลพิษทำงเสียง
คุณภำพอำกำศ
-ตรวจประเมินเสียงใน และเสียง
ร้อยละของข้อ
สถำนส่วนช่ำง
ร้องเรียนในเรื่อง
บริกำรที่ได้รับเรื่อง
สุขำภิบำล
มลพิษทำงเสียงได้รับ
ร้องเรียน
กำรแก้ไขปัญหำ (ร้อย
ละ 100)
-จัดอบรมกำรป้องกัน
ร้อยละของผู้เข้ำรับ
มลพิษทำงเสียงแก่
กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์
ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร
กำรประเมิน
และสถำนประกอบกำร
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
ตำมเทศบัญญัติกิจกำรที่
80)
เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
ประเภทกำรแสดง
ดนตรี จำนวนประมำณ
100 คน
-จัดทำแผ่นพับกำร
จำนวนช่องทำงกำร
ป้องกันแก้ไขปัญหำมลพิษ
เผยแพร่ข้อมูล

ลาดับ
ที่

9.

11.

ทำงเสียง จำนวนประมำณ
5,000 แผ่น และเผยแพร่
แก่ประชำชน หน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน
สถำบันกำรศึกษำ
จ้ำงเหมำสอบเทียบ
กลุ่มงำนจัดกำร
เครื่องมือตรวจวัดเสียง คุณภำพอำกำศ
และเสียง
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล
รณรงค์กำรคัดแยกขยะ งำนกำจัดมูล
จำกชุมชน
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล
ผลิตปุ๋ยหมักและเกษตร งำนกำจัดมูล
อินทรีย์
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

ข่ำวสำร (ไม่น้อยกว่ำ
3 ช่องทำง)



เครื่องมือตรวจวัด
เสียงมีควำม
เที่ยงตรงและ
น่ำเชื่อถือได้

ร้อยละ
100

20,000

8,560

-



จำนวนชุมชนที่ได้
รับเอกสำร/ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรคัดแยก
ขยะ (96 ชุมชน)

ร้อยละ
100

200,000

197,700

-



ปริมำณปุ๋ยหมัก
ร้อยละ
อินทรีย์ที่สำมำรถ 100
ผลิตได้ (300 ตัน/ปี)

500,000

798,800 โอนเงินงบประมำณ
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10.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

เพิ่มเติม
300,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
800,000 บำท

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
จ้ำงเหมำเอกชน
ดำเนินกำรจัดเก็บขยะใน
เขตเทศบำลนคร
เชียงใหม่

13.

จ้ำงเหมำเอกชน
ดำเนินกำรกำจัดขยะ

14.

จ้ำงเหมำเอกชน
ดำเนินกำรกำจัดขยะ
อันตรำย

15.

ซ่อมแซมและปรับปรุง
ลำนขนถ่ำยขยะ

งำนกำจัดมูล
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล
งำนกำจัดมูล
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล
งำนกำจัดมูล
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล
งำนสถำนีขนถ่ำย
และโรงเผำขยะ
ติดเชื้อ
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100



ปริมำณงำนตำม
สัญญำจ้ำงที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)



จำนวนขยะทีส่ ำมำรถ ร้อยละ
กำจัดตำมหลัก
100
สุขำภิบำล (300 ตัน/
วัน)





จำนวนขยะอันตรำยที่
สำมำรถกำจัดตำม
มำตรฐำนของกรม
ควบคุมมลพิษ (37
ตัน/ปี)
ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ 80
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

114,444,300

114,444,249

-

100,849,500

108,945,000 โอนเงินงบประมำณ

592,000

-

1,200,000

-

เพิ่มเติม
8,100,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
108,949,500
บำท
อยู่ระหว่ำงกำร
รวบรวมขยะ
อันตรำยเพื่อ
ดำเนินกำรกำจัด
กันเงินไว้เบิกตัดปี
จำนวน
1,200,000 บำท
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12.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

ลาดับ
ที่
16.

17.

19.

งำนกำจัดมูล
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล
ซ่อมแซมอำคำรและ
งำนควบคุมและ
สิ่งก่อสร้ำงของงำน
ตรวจสอบกำร
ควบคุมและตรวจสอบ
บำบัดน้ำเสีย
กำรบำบัดน้ำเสีย
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล
ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
งำนควบคุมและ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของงำน
บำบัดน้ำเสีย
ควบคุมและตรวจสอบ ส่วนช่ำง
กำรบำบัดน้ำเสีย
สุขำภิบำล



จ้ำงเหมำสอบเทียบ
งำนควบคุมและ
กล้องระดับและกล้องวัด ตรวจสอบกำร
มุม
บำบัดน้ำเสีย
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล



ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของงำนกำจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู



ร้อยละของ
ผลการ
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)
ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)



การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

2,000,000 2,032,613.20 โอนเงินงบประมำณ
เพิ่มเติม จำนวน
400,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,400,000 บำท

1,000,000

266,223.70

-
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18.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

-

580,000

กล้องระดับและ
กล้องวัดมุมมีควำม
เที่ยงตรงและ
น่ำเชื่อถือได้

ร้อยละ
100

20,000

-

20,000

โอนลดไปจ่ำยใน
รำยกำรอื่น

-

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ



ตรวจวิเครำะห์คณ
ุ ภำพน้ำ งำนวิเครำะห์
คุณภำพน้ำ
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล

21.

จ้ำงเหมำตรวจวิเครำะห์
คุณภำพน้ำกรณี
ประชำชนร้องเรียน

งำนวิเครำะห์
คุณภำพน้ำ
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล

22.

จ้ำงเหมำดูแลรักษำ
สวนสำธำรณะล้ำนนำ
ร.9

งำนเรียนเพำะชำ
และขยำยพันธุ์
ฝ่ำย
สวนสำธำรณะ



23.

จ้ำงเหมำดูแลรักษำ
สวนสำธำรณะหนอง
บวกหำด

งำนตกแต่งเมือง
และพื้นที่
สำธำรณะ
ฝ่ำยสวนสำธำรณะ





จำนวนครั้งของกำร
ตรวจสอบและเฝ้ำ
ระวังในแต่ละค่ำ
ดัชนีวัดคุณภำพน้ำ
(ไม่น้อยกว่ำ 1
ครั้ง/ปี)
ปริมำณงำนตำม
ร้อยละ
สัญญำจ้ำงที่
100
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)
ปริมำณงำนตำม
ร้อยละ
สัญญำจ้ำงที่
100
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)

การจัดสรร
งบประมาณ
130,000

25,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

420,570.99 โอนเงิน

งบประมำณ
เพิ่มเติม จำนวน
300,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
430,000 บำท

-

ไม่มีกรณีร้องเรียน
จำกประชำชน
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20.

ร้อยละของ
ผลการ
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตรวจวิเครำะห์
คุณภำพน้ำ
(ร้อยละ 100)

3,739,000

3,714,000

-

3,135,000

3,117,000

-

27.

พฤกษำล้ำนนำนำนำ
พันธุ์
-จัดหำพรรณไม้ลำ้ นนำ
อำทิ พะยอม รำชพฤกษ์
สำรภี มะหำด
ขะจำว แคนำ ฯลฯ
(680,000)
-จ้ำงเหมำปลูกพรรณไม้
ล้ำนนำ
(120,000)

งำนเรือนเพำะชำ
และขยำยพันธุ์
ฝ่ำย
สวนสำธำรณะ



ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

1,848,000

1,824,000

-

ร้อยละ
100

1,295,000

1,266,000

-

ร้อยละ
100

3,998,000

3,980,400

-

-

800,000

652,000

-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
24. จ้ำงเหมำดูแลรักษำสวน งำนตกแต่งเมือง
ปริมำณงำนตำม

กำญจนำภิเษก
และพื้นที่
สัญญำจ้ำงที่
สำธำรณะ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ฝ่ำยสวนสำธำรณะ
(ร้อยละ 100)
25. จ้ำงเหมำดูแลรักษำสวน งำนตกแต่งเมือง
ปริมำณงำนตำม

สุขภำพบ้ำนเด่น
และพื้นที่
สัญญำจ้ำงที่
สำธำรณะ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ฝ่ำยสวนสำธำรณะ
(ร้อยละ 100)
26. จ้ำงเหมำดูแลรักษำ
งำนตกแต่งเมือง
ปริมำณงำนตำม

สนำมหญ้ำ ต้นไม้ใหญ่
และพื้นที่
สัญญำจ้ำงที่
และระบบสปริงเกอร์ รอบ สำธำรณะ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
คูเมืองเชียงใหม่
ฝ่ำยสวนสำธำรณะ
(ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

28.

วันต้นไม้ประจำปี
แห่งชำติ

29.

ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงของฝ่ำย
สวนสำธำรณะ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
งำนเรือนเพำะชำ
ร้อยละของกลุ่ม

และขยำยพันธุ์
เป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
ฝ่ำย
กิจกรรม (ไม่น้อย
สวนสำธำรณะ
กว่ำร้อยละ 80)
ฝ่ำย
ร้อยละควำมสำเร็จ

สวนสำธำรณะ
ของกำรดำเนินงำน
ส่วนกำรโยธำ
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

2.

ขุดลอกลำเหมืองแม่
หยวก

งำนบำรุงรักษำ
และซ่อมแซม
ระบบระบำยน้ำ
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

80,000

80,000

-

ร้อยละ
100

1,000,000

1,000,000

-



ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินกำร
ขุดลอกคลองแม่ข่ำ
(ร้อยละ 100)

-

3,000,000

-

โอนไปตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่



ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินกำร
ขุดลอกลำเหมือง
ห้วยแก้ว
(ร้อยละ 100)

-

800,000

-

โอนไปตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. ขุดลอกคลองแม่ข่ำใน
งำนบำรุงรักษำ
เขตเทศบำลนคร
และซ่อมแซม
เชียงใหม่
ระบบระบำยน้ำ
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

1,200,000

-

กันเงินไว้เบิกตัดปี
จำนวน
850,000 บำท

4,400,000

-

กันเงินไว้เบิกตัดปี
จำนวน
4,400,000
บำท

การจัดสรร
งบประมาณ

3.

ปรับปรุงท่อระบำยน้ำ
ถนน มหำโชค ซอย 12
ถึงคลองแม่ข่ำ

4.

ปรับปรุงประตูคูเมือง
ตั้งแต่แจ่งหัวรินถึงแจ่ง
ศรีภูมิ

5.

ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงของงำน
บำรุงรักษำและซ่อมแซม
ระบบระบำยน้ำ

งำนบำรุงรักษำ
และซ่อมแซม
ระบบระบำยน้ำ
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

1,000,000

6.

ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของงำน
บำรุงรักษำและซ่อมแซม
ระบบระบำยน้ำ

งำนบำรุงรักษำ
และซ่อมแซม
ระบบระบำยน้ำ
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

2,000,000 5,893,208.43 โอนเงินงบประมำณ

999,381.37

-

เพิ่มเติม จำนวน
3,900,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,900,000 บำท
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งำนบำรุงรักษำ
และซ่อมแซม
ระบบระบำยน้ำ
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล
งำนบำรุงรักษำ
และซ่อมแซม
ระบบระบำยน้ำ
ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
ร้อยละของควำม ร้อยละ 30

สำมำรถในกำรระบำย
น้ำ (กรณีทฝี่ นตก)
ได้ภำยใน 2 ชม.
(ร้อยละ 100)
ร้อยละควำมสำเร็จ

ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

ร้อยละ
100

900,000

894,425

-

ร้อยละ
100

200,000

192,240

-

ร้อยละ
100

100,000

99,990

-

ร้อยละ 20

500,000

266,127 อยู่ระหว่ำงกำร
เตรียมกำรเชิญ
ประชำชน
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. บริหำรเครือข่ำย
กลุ่มงำน
ร้อยละของจำนวน

พิพิธภัณฑ์กลำงเวียง
ส่งเสริมกำร
ผู้เข้ำชมแหล่งเรียนรู้
เชียงใหม่
พัฒนำเมือง
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 3)
2. ประชำสัมพันธ์เพื่อกำร งำนบริกำร
จำนวนสื่อและ

ท่องเที่ยวอย่ำงปลอดภัย และเผยแพร่
ประเภทสื่อ
วิชำกำร
ประชำสัมพันธ์
ฝ่ำยบริกำร
เป็นไปตำมสัญญำ
และเผยแพร่
(ร้อยละ 100)
วิชำกำร
3. ส่งเสริมประเพณีรดน้ำ งำนธุรกำร
ร้อยละของผู้สูงอำยุ

ดำหัวผูส้ ูงอำยุในชุมชน สำนัก
ที่เข้ำร่วมงำนกิจกรรม
ปลัดเทศบำล
(ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ
80)
4. รณรงค์เพื่อกำรมีส่วน
กลุ่มงำน
จำนวนผู้เข้ำร่วม

ร่วมของประชำชนในกำร ส่งเสริมกำร
รวมทุกกิจกรรม
พัฒนำและอนุรกั ษ์เมือง
พัฒนำเมือง
(ร้อยละ 100)
ประวัติศำสตร์เชียงใหม่

ลาดับ
ที่
5.

6.

8.

9.

จ้ำงเหมำดูแลและ
บริกำรกำจัดปลวก
บริเวณพื้นที่เครือข่ำย
พิพิธภัณฑ์กลำงเวียง
เชียงใหม่
จ้ำงเหมำบริกำรทำควำม
สะอำดอำคำรบริเวณ
พื้นที่เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์
กลำงเวียงเชียงใหม่
จ้ำงเหมำดูแลสวนไม้
ดอกไม้ประดับบริเวณ
พื้นที่เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์
กลำงเวียงเชียงใหม่
จ้ำงเหมำบริกำรทำควำม
สะอำดพรมบริเวณหอ
ศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่
พิธีเปิดนิทรรศกำรหอ
ศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่

กลุ่มงำน
ส่งเสริมกำร
พัฒนำเมือง
กลุ่มงำน
ส่งเสริมกำร
พัฒนำเมือง



กลุ่มงำน
ส่งเสริมกำร
พัฒนำเมือง



กลุ่มงำน
ส่งเสริมกำร
พัฒนำเมือง



กลุ่มงำน
ส่งเสริมกำร
พัฒนำเมือง



ปริมำณงำนตำม
สัญญำจ้ำงที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)
ปริมำณงำนตำม
สัญญำจ้ำงที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)
ปริมำณงำนตำม
สัญญำจ้ำงที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)
มีกำรจัดกิจกรรมใน
พิธีเปิดนิทรรศกำร
หอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่
(ร้อยละ 100)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

60,000

60,000

-

ร้อยละ
100

1,070,900

926,112

-

ร้อยละ
100

217,000

216,000

-

-

63,000

-

เนื่องจำก
ปรับปรุงอำคำรยัง
ไม่แล้วเสร็จ

-

1,000,000

-

เนื่องจำกมีกำร
เลื่อนกำหนดกำร
เสด็จจึงยังไม่มี
กำรดำเนินกำร
เบิกจ่ำยฯ
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7.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ปริมำณงำนตำม

สัญญำจ้ำงที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่
10.

11.

ก่อสร้ำงรั้วกั้นล้อมรอบ
คอม เพรสเซอร์ของ
ระบบเครื่องปรับอำกำศ
อำคำรหอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่
ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงของกลุ่มงำน
ส่งเสริมกำรพัฒนำเมือง
กองวิชำกำรและแผนงำน

กลุ่มงำน
ส่งเสริมกำร
พัฒนำเมือง
กลุ่มงำน
ส่งเสริมกำร
พัฒนำเมือง

ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
กลุ่มงำน
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร ส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนของกลุ่มงำน พัฒนำเมือง
ส่งเสริมกำรพัฒนำเมือง
กองวิชำกำรและ
แผนงำน



ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ
200,000

-

500,000

ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ในกำรซ่อมแซม
100
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ตำมแผนที่
กำหนด
(ร้อยละ 100)

250,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61
105,220.21

-

250,000

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน
-

รูปแบบรำยกำร
และประมำณ
รำคำไม่ทันตำม
กำหนดระยะเวลำ
จึงไม่ได้มีกำร
ดำเนินกำรฯ
-
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12.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ร้อยละของควำม

สำเร็จในกำร
ก่อสร้ำงเป็นไปตำม
แผนที่กำหนด
(ร้อยละ 100)
ร้อยละควำมสำเร็จ

ในกำรซ่อมแซม
อำคำรและ
สิ่งก่อสร้ำงตำมแผน
ที่กำหนด
(ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานการศึกษา
1. พัฒนำสุขภำพอนำมัย
ของนักเรียนและ
บุคลำกรในโรงเรียน
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)



ร้อยละของจำนวน ร้อยละ
นักเรียน ครู และ
100
บุคลำกรได้รับกำร
ตรวจสุขภำพและ
ทดสอบสมรรถภำพ
ทำงร่ำงกำย (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 60)

รร.ท.วัด
ท่ำสะต๋อย



จำนวนกิจกรรมกำร
รณรงค์ในแต่ละ
โรงเรียน (ไม่น้อย
กว่ำ 1 กิจกรรม



2.

โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)

3.

รณรงค์ป้องกันยำเสพติด โรงเรียนสังกัด
ในสถำนศึกษำ (สนับสนุน เทศบำลฯ ทั้ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 11 แห่ง
สถำนศึกษำ)

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

187,500

181,771

-

ร้อยละ
100

25,000

25,000

-

-ร้อยละของจำนวน ร้อยละ
นักเรียนที่เข้ำรับกำร 100
อบรม (ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80)
-มีกำรจัดกิจกรรม
รณรงค์ฯ
(ร้อยละ 100)

198,000

198,000

-
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-โรงเรียน
สังกัดเทศบำล
ทั้ง 11 แห่ง
-ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก

การจัดสรร
งบประมาณ

ลาดับ
ที่
4.

5.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ป้องกันยุงลำยและ
รร.ท.วัดเชียง
ควบคุมไข้เลือดออกใน ยืน
โรงเรียน (สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ)
รณรงค์ป้องกันยำเสพติด งำนกิจกำร
นักเรียน
จัดทำแผนยุทธศำสตร์ โรงเรียนสังกัด
และแผนพัฒนำประจำปี เทศบำลฯ ทั้ง
ของโรงเรียน (สนับสนุน 11 แห่ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ)

7.

ส่งเสริมองค์กรปกครอง โรงเรียน
ส่วนท้องถิ่นที่จัดทำ
สังกัดเทศบำล
แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ฯ ทั้ง 11
ดีเด่น (สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย แห่ง
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ)







ร้อยละของจำนวน
นักเรียนแกนนำที่เข้ำ
รับกำรอบรม (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 90)
ร้อยละของจำนวน
สถำนศึกษำที่มกี ำร
จัดทำแผนยุทธศำสตร์
แผนพัฒนำกำรศึกษำ
และแผนพัฒนำ
ประจำปี (ร้อยละ
100)
จำนวนรำงวัลที่
เทศบำลนคร
เชียงใหม่ได้รับ (ไม่
น้อยกว่ำ 1 รำงวัล)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

5,000

5,000

-

ร้อยละ
100

100,000

100,000

-

ร้อยละ
100

84,900

72,400

-

-

600,000

-

ยังไม่ได้รับ
งบประมำณ
สนับสนุนฯ
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6.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
จำนวนกิจกรรมกำร

รณรงค์ป้องกันฯ (ไม่
น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม)

ลาดับ
ที่
8.

9.

11.

12.

ประชุมกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ)
ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน (สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ)
ส่งเสริมประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)
สนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)
ปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำ (สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

60,000

57,715

-

ร้อยละ
100

73,000

59,510

-

โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ทั้ง
11 แห่ง



จำนวนงบประมำณ ร้อยละ
ที่โรงเรียนได้รับ
100
(ร้อยละ 100)

2,860,700

2,314,721

-

โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ทั้ง
11 แห่ง



จำนวนงบประมำณ ร้อยละ
ที่โรงเรียนได้รับ
100
(ร้อยละ 100)

1,619,100

1,323,661

-

โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ทั้ง
11 แห่ง



ร้อยละของจำนวน
ร้อยละ
พนักงำนครูที่เข้ำร่วม 100
กำรประชุมฯ (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80)

220,000

220,000

-
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10.

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
โรงเรียนสังกัด
จำนวนครั้งที่มีกำร

เทศบำลฯ ทั้ง
จัดประชุมกรรมกำร
11 แห่ง
สถำนศึกษำ (1
ครั้ง/ภำคเรียน)
โรงเรียนสังกัด
จำนวนครั้งที่มีกำร

เทศบำลฯ ทั้ง
จัดประชุมผู้ปกครอง
11 แห่ง
(1 ครั้ง/ภำคเรียน)

ลาดับ
ที่
13.

14.

16.

17.

จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ
นักเรียนที่เข้ำเรียนใหม่
และวันปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนที่จบกำรศึกษำ
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)
จัดกิจกรรมวิชำกำรของ
นักเรียน (สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ)
จัดกิจกรรมวิชำกำรของ
โรงเรียน (สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ)
พัฒนำงำนวิชำกำรของ
นักเรียน (สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ)
พัฒนำงำนวิชำกำรของ
โรงเรียน (สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ)

รร.ชุมชน
เทศบำลวัด
ศรีดอนไชย

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

20,000

10,000

-

-รร.ท.วัด
ท่ำสะต๋อย
-รร.ท.วัดเชียง
ยืน
-รร.ชุมชน
เทศบำลวัดศรี
ดอนไชย
-รร.ท.วัด
ศรีปิงเมือง
โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ทั้ง
11 แห่ง



จำนวนกำรจัด
ร้อยละ
กิจกรรม (อย่ำงน้อย 100
1 ครั้ง/ภำคเรียน)

87,000

59,861

-



จำนวนกิจกรรมที่ ร้อยละ
โรงเรียนดำเนินกำร 100
(อย่ำงน้อย 3
กิจกรรม)

134,800

114,800

-



ร้อยละ
100

176,000

88,133

-

-รร.ท.วัดท่ำ
สะต๋อย
-รร.ชุมชน
เทศบำลวัดศรี



จำนวนกิจกรรมที่
โรงเรียนดำเนินกำร
(อย่ำงน้อย 3
กิจกรรม)
จำนวนกิจกรรมที่
โรงเรียนดำเนินกำร
(อย่ำงน้อย 3
กิจกรรม)

ร้อยละ
100

215,000

176,095

-
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15.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
จำนวนนักเรียนเข้ำ ร้อยละ

เรียนใหม่และ
100
นักเรียนที่จบ
กำรศึกษำ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนำศักยภำพผูเ้ รียน
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)

19.

พัฒนำกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนระดับ
ปฐมวัย (สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ)
ผลิตและจัดหำสื่อกำร
เรียนกำรสอน

20.

ดอนไชย
-รร.ท.วัดเชียง
ยืน
-รร.ท.วัดหมื่น
เงินกอง
-รร.ท.วัด
ศรีปิงเมือง
-รร.ชุมชน
เทศบำลวัด
ศรีดอนไชย
-รร.ท.วัดพวก
ช้ำง
-รร.ชุมชน
เทศบำลวัด
ศรีดอนไชย
-รร.ท.วัดพวก
ช้ำง
ฝ่ำยวิชำกำร
สำนัก
กำรศึกษำ



ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของจำนวน
นักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมฯ (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ 90

การจัดสรร
งบประมาณ

124,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

69,000 รร.ท.วัดศรีปิง
เมืองอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
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18.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ



ร้อยละของจำนวน ร้อยละ
ครูปฐมวัยเข้ำร่วม 100
ฝึกอบรมฯ (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80)

50,000

50,000

-



จำนวนพนักงำนครู ร้อยละ
ที่เข้ำร่วมประกวด 99.05
สื่อกำรเรียนกำรสอน
ระดับเทศบำลฯ (ไม่
น้อยกว่ำ 105 คน)

100,000

99,680

-

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

232,000

215,452

-

ร้อยละ
100

45,000

20,000

-

ร้อยละ
100

30,000

30,000

-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
21. พัฒนำสื่อกำรเรียนกำร -โรงเรียน
จำนวนสื่อกำรเรียน

สอน
สังกัดเทศบำล
กำรสอนในโรงเรียน
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน ฯ ทั้ง 11
(อย่ำงน้อย 1 ชิ้น/
กำรบริหำรสถำนศึกษำ) แห่ง
กลุ่มสำระ/ปี)
-งำน
กำรศึกษำ
ปฐมวัย
22. พัฒนำงำนสัมพันธ์ชุมชน -รร.ท.วัดพวก
-ร้อยละของจำนวน

ของโรงเรียน (สนับสนุน ช้ำง
ผู้เข้ำร่วมประชุม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร -รร.ท.วัดเชียงยืน
สัมมนำฯ (ไม่น้อยกว่ำ
สถำนศึกษำ)
-รร.ท.ดอกเงิน
ร้อยละ 80)
-จำนวนครั้งที่มีกำร
จัดกิจกรรมฯ (ไม่
น้อยกว่ำ 5 ครั้ง/ปี
กำรศึกษำ)
23. แก้ปัญหำด้ำนกำรเรียน รร.ท.วัดป่ำ
มีกำรจัดกิจกรรม

ตำมหลักสูตรกำรเรียนรู้ แพ่ง
กำรเรียนรู้ทั้ง 8
8 สำระกำรเรียนรู้
สำระครบทุก
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
ระดับชั้น
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)
(ร้อยละ 100)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

140,000

136,661

-

ร้อยละ
100

10,000

10,000

-

ร้อยละ
100

30,000

30,000 ยังไม่ถึงระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน

ร้อยละ
100

550,000
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
24. แข่งขันทักษะทำง
โรงเรียนสังกัด
มีกำรจัดกำรแข่งขัน

วิชำกำร (สนับสนุน
เทศบำลฯ ทั้ง
ทักษะทำงวิชำกำรฯ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 11 แห่ง
ทั้ง 3 ระดับ
สถำนศึกษำ)
(ร้อยละ 100)
25. มอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ รร.ท.วัดศรีปิง
จำนวนนักเรียนที่

นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ เมือง
จบกำรศึกษำในแต่
3 มอบวุฒิบัตรให้แก่
ละระดับชั้น (ไม่
นักเรียนชั้นประถมศึกษำ
น้อยกว่ำร้อยละ
ปีที่ 6 และมอบ
90)
ประกำศนียบัตรให้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 (สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ)
26. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม รร.ท.วัดป่ำแพ่ง
ร้อยละของจำนวน

ชุมนุมของนักเรียนใน
นักเรียนที่เข้ำร่วม
โรงเรียน
กิจกรรมชุมนุม
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
(ร้อยละ 100)
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)
27. ส่งเสริมกิจกรรมรักกำร โรงเรียนสังกัด
จำนวนโรงเรียนที่

อ่ำนในสถำนศึกษำ
เทศบำลฯ ทั้ง
ได้รับกำรคัดเลือก
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน 11 แห่ง
(ไม่น้อยกว่ำ 1
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)
โรงเรียน)

100,000

-

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
เสริมทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศ

29.

พัฒนำระบบกำรเรียน
กำรสอน E-Learning

30.

พัฒนำระบบกำรเรียน
กำรสอนตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนพุทธศักรำช
2551
อบรมทบทวนและ
พัฒนำควำมรู้ระบบคลัง
ข้อสอบ

31.

ฝ่ำยวิชำกำร
สำนัก
กำรศึกษำ



พนักงำนครูโรงเรียน
สังกัดเทศบำลฯและ
ผู้เกี่ยวข้องสังกัด
สำนักกำรศึกษำ
ได้รับกำรทบทวน
ระบบคลังข้อสอบ
(อย่ำงน้อยภำคเรียน
ละ 1 ครั้ง)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

200,000

199,000

-

ร้อยละ
100

50,000

19,927

-

ร้อยละ
100

200,000

199,975

-

ร้อยละ
100

100,000

99,940

-
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28.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ฝ่ำยวิชำกำร
ร้อยละของจำนวน

สำนักกำรศึกษำ
นักเรียนที่เข้ำรับ
กำรอบรม (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80)
ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้เข้ำรับกำรอบรม

สำนักกำรศึกษำ
จัดทำสื่อกำรเรียนรู้
E-learning (อย่ำง
น้อยคนละ 1 เรื่อง)
ฝ่ำยวิชำกำร
ร้อยละของจำนวน

สำนัก
ผู้เข้ำร่วมอบรม
กำรศึกษำ
(ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

120,000

118,800

-

ร้อยละ
100

90,000

42,250

-

ร้อยละ
100

1,025,000

994,530

-

ร้อยละ
100

50,000

32,800

-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
32. ส่งเสริมศักยภำพของ
งำนโรงเรียน
ร้อยละของจำนวน

นักเรียนในสถำนศึกษำ สำนัก
นักเรียนที่จบ
สังกัดเทศบำลนคร
กำรศึกษำ
กำรศึกษำใน
เชียงใหม่
สถำนศึกษำสังกัด
เทศบำลฯ ผ่ำนกำร
อบรมฯ (ร้อยละ 90)
33. แข่งขันคนเก่งใน
หน่วย
จำนวนนักเรียน

โรงเรียนท้องถิ่น
ศึกษำนิเทศก์
สังกัดเทศบำลฯ ที่
สำนัก
เป็นตัวแทนเข้ำร่วม
กำรศึกษำ
กำรแข่งขันคนเก่งใน
ระดับประเทศใน 5
กลุม่ สำระวิชำ (ไม่
น้อยกว่ำ 5 คน)
34. จัดนิทรรศกำรกำรจัด
-หน่วย
จำนวนโรงเรียนที่มี

กำรศึกษำโรงเรียนสังกัด ศึกษำนิเทศก์
กำรจัดแสดงผลงำน
เทศบำลนครเชียงใหม่
-โรงเรียน
กำรจัดกำรศึกษำ
สังกัดเทศบำล
(ร้อยละ 100)
ฯ ทั้ง 11
แห่ง
35. พัฒนำกลุ่มประสำนงำน -หน่วย
-จำนวนครั้งของกำรจัด

วิชำกำรกำรจัดกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์
ประชุมคณะ ระดับองค์กรปกครอง
-โรงเรียน
กรรมกำรประสำนงำน
ส่วนท้องถิ่น
สังกัดเทศบำล
วิชำกำรฯ (ไม่น้อยกว่ำ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

ฯ ทั้ง 11
แห่ง

36.

38.

โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ทั้ง
11 แห่ง

โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ทั้ง
11 แห่ง



พัฒนำแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน (สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ)

โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ทั้ง
11 แห่ง



4 ครั้ง/ปี)
-จำนวนครั้งของ
กำรศึกษำดูงำนของ
คณะกรรมกำรฯ (ไม่
น้อยกว่ำ 1 ครั้ง/ปี)
จำนวนโรงเรียนที่
ได้รับกำรคัดเลือก
(ไม่น้อยกว่ำ 8
โรงเรียน)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

ร้อยละ
76.52

8,250,000

1,140,000

-

จำนวนงบประมำณ ร้อยละ
ที่สนับสนุนกำร
100
ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ทั้ง 11
แห่ง (ร้อยละ 100)
จำนวนโรงเรียนที่
ร้อยละ
ได้รับกำรคัดเลือก 100
(ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 แห่ง)

1,100,000

1,100,000

-

550,000

550,000

-
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37.



พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน
ในกำรพัฒนำท้องถิ่น
(SBMLD) (สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ)
พัฒนำ/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

433,000

390,395

-

ร้อยละ
100

329,000

207,429

-

ร้อยละ
100

174,700

106,600

-

ร้อยละ
100

509,360

442,037

-

ร้อยละ
100

144,000

114,000

-

2/58

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
39. จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตร โรงเรียนสังกัด
ร้อยละของจำนวน

นำรี
เทศบำลฯ ทั้ง
นักเรียนที่เข้ำร่วม
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน 11 แห่ง
กิจกรรม
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)
(ร้อยละ 100)
40. ส่งเสริมกิจกรรมในวัน
โรงเรียนสังกัด
จำนวนกำรจัด

สำคัญต่ำงๆ (สนับสนุน เทศบำลฯ ทั้ง
กิจกรรมเนื่องในวัน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 11 แห่ง
สำคัญต่ำงๆ ของ
สถำนศึกษำ)
โรงเรียน (โรงเรียน
ละ 5กิจกรรม/ปี)
41. ส่งเสริมกิจกรรมของพ่อ โรงเรียนสังกัด
มีกำรจัดกิจกรรมฯ

ตำมหลักเศรษฐกิจ
เทศบำลฯ ทั้ง
เป็นประจำทุกปี
พอเพียง (สนับสนุน
11 แห่ง
(อย่ำงน้อย 1
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
กิจกรรม)
สถำนศึกษำ)
42. ส่งเสริมกำรเรียนรู้นอก โรงเรียนสังกัด
ร้อยละของจำนวน

สถำนที่ของนักเรียน
เทศบำลฯ ทั้ง
นักเรียนที่เข้ำร่วม
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน 11 แห่ง
กิจกรรม (ไม่น้อย
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)
กว่ำร้อยละ 40)
43. อนุรักษ์ส่งเสริม
-โรงเรียนสังกัด
จำนวนโรงเรียน

ศิลปวัฒนธรรมและ
เทศบำลฯ ทั้ง 11
สังกัดเทศบำลฯ ที่มี
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
แห่ง
กำรจัดกิจกรรมฯ
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน -งำนกำรศึกษำ
(ร้อยละ 100)
กำรบริหำรสถำนศึกษำ) ปฐมวัย

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
นักเรียนทุกระดับชั้น

ได้รับควำมรูเ้ รือ่ งภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
(ร้อยละ 100)

โรงเรียนส่งเสริมกำร
สอน ภูมิปัญญำท้องถิ่น
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)

รร.ชุมชน
เทศบำลวัด
ศรีดอนไชย

45.

พัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)

โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ทั้ง
11 แห่ง



46.

บำรุงรักษำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมคลัง
ข้อสอบ

ฝ่ำยวิชำกำร
สำนัก
กำรศึกษำ



47.

เช่ำสถำนที่ในกำรติดตั้ง
Server โปรแกรมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
วิเครำะห์ข้อสอบ
พัฒนำกำรเรียนรู้เทคโนโลยี
สำรสนเทศของนักเรียน
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ)

ฝ่ำยวิชำกำร
สำนัก
กำรศึกษำ



รร.สังกัด
เทศบำลทั้ง
11 แห่ง



48.

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

20,000

20,000

-

จำนวนหลักสูตร
ท้องถิ่นที่โรงเรียน
สังกัดเทศบำลฯ ใช้
สำหรับจัดกำรเรียน
กำรสอน (อย่ำงน้อย 1
หลักสูตร/โรงเรียน)
จำนวนโรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ทีไ่ ด้รบั กำร
บำรุงรักษำโปรแกรมฯ
(ร้อยละ 100)
มีสถำนที่เพื่อติดตั้ง
Server
(ร้อยละ 100)

ร้อยละ
100

75,000

75,000

-

ร้อยละ
100

300,000

300,000

-

ร้อยละ
100

48,000

44,940

-

ร้อยละของจำนวน
นักเรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรม (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80)

ร้อยละ
100

189,700

189,700

-
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44.

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)

50.

บริกำรสำรสนเทศ IT
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)

51.

ค่ำอำหำรกลำงวันของ
สถำนศึกษำในสังกัด
เทศบำลนครเชียงใหม่
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)
จัดหำอำหำรเสริม (นม)
สำหรับนักเรียนระดับ
ก่อนวัยเรียนและระดับ
ประถมศึกษำให้แก่
โรงเรียนสังกัดเทศบำล
นครเชียงใหม่, โรงเรียน
สังกัด สพฐ. โรงเรียน
สังกัดกรมสำมัญศึกษำ
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลนครเชียงใหม่

53.

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

184,800

133,555

-

10,000

7,405

-

ร้อยละ
100

13,268,000

12,599,200

-

ร้อยละ
100

17,049,800 15,168,108.44

-

ร้อยละ 74
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49.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
โรงเรียนสังกัด
จำนวนสถำนที/่ จุด ที่

เทศบำลฯ ทั้ง
มีกำรเชื่อมต่อระบบ
11 แห่ง
อินเตอร์เน็ต (ไม่น้อย
กว่ำ 11 จุด)
รร.ชุมชน
ร้อยละของจำนวน

เทศบำลวัด
นักเรียนที่เข้ำรับ
ศรีดอนไชย
กำรอบรม (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 85)
-โรงเรียน
ร้อยละของจำนวน

สังกัดเทศบำล
นักเรียนที่ได้รับ
ฯ และศูนย์
ประทำนอำหำร
พัฒนำเด็กเล็ก
กลำงวัน (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 90)
-โรงเรียนสังกัด
ร้อยละของจำนวน

เทศบำลฯ ทั้ง 11
นักเรียนที่ได้ดื่มนม
แห่ง
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
-รร.สังกัด สพฐ.8
80)
แห่ง
-รร.สังกัดกรม
สำมัญศึกษำ 3
แห่ง
-ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
จัดหำหนังสือเรียน
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)

55.

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)

56.

ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)

57.

ค่ำปัจจัยพื้นฐำนสำหรับ
นักเรียนยำกจน
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)

58.

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

2,174,370

2,063,083

-

ร้อยละ
100

1,318,370

1,187,400

-

ร้อยละ
100

1,360,520

1,209,104

-

ร้อยละ 80

1,271,200

816,000

-

420,900

179,051

-

ร้อยละ
100
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54.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
โรงเรียนสังกัด
ร้อยละของจำนวน

เทศบำลฯ ทั้ง
นักเรียนที่ได้รับ
11 แห่ง
หนังสือ
(ร้อยละ 100)
โรงเรียนสังกัด
ร้อยละของจำนวน

เทศบำลฯ ทั้ง
นักเรียนที่ได้รับกำร
11 แห่ง
จัดสรรเงินอุดหนุน
(ร้อยละ 100)
โรงเรียนสังกัด
ร้อยละของจำนวน

เทศบำลฯ ทั้ง
นักเรียนที่ได้รับกำร
11 แห่ง
จัดสรรเงินอุดหนุน
(ร้อยละ 100)
ฝ่ำยกำรเงินฯ
ร้อยละของจำนวน

สำนัก
นักเรียนยำกจนที่
กำรศึกษำ
ได้รับค่ำปัจจัย
พื้นฐำน (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 70)
โรงเรียนสังกัด
ร้อยละของจำนวน

เทศบำลฯ ทั้ง
นักเรียนที่เข้ำร่วม
11 แห่ง
กิจกรรม
(ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่
59.

60.

โครงการ/กิจกรรม
ป้องกันกำรทุจริตปลูก
จิตสำนึกในสถำนศึกษำ
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)
ร่วมงำนวันครูสำนัก
กำรศึกษำ
จัดงำนวันครู

62.

พัฒนำข้ำรำชกำรครู
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)
จัดซื้อและติดตั้งชุด
โปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิกำรสำหรับ
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
DLIT

63.

งำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
ฯ)
งำนโรงเรียน
สำนัก
กำรศึกษำ
โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ทั้ง
11 แห่ง
-รร.ท.วัด
ท่ำสะต๋อย
-รร.ชุมชน
เทศบำลวัดศรี
ดอนไชย
-รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

118,680

-

1,600

1,600

-

ร้อยละ
100

170,000

63,544

-

ร้อยละ
100

1,484,000

699,000

-

ร้อยละ
100

6,600

6,600

-

จำนวนครูที่เข้ำร่วม ร้อยละ
กิจกรรมวันครู
100



จำนวนกิจกรรมที่
จัด (ไม่น้อยกว่ำ 3
กิจกรรม)
จำนวนงบประมำณที่
สนับสนุนโรงเรียน
(ร้อยละ 100)
จำนวนชุดโปรแกรม
ที่จัดหำได้ตำมแผนที่
กำหนด
(ร้อยละ 100)



การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

136,000





การจัดสรร
งบประมาณ
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61.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
โรงเรียนสังกัด
จำนวนกิจกรรมที่

เทศบำลฯ ทั้ง
จัด (อย่ำงน้อย 1
11 แห่ง
กิจกรรม)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อและติดตั้งชุด
โปรแกรมช่วยสอนและ
สร้ำงเสริมสำหรับ
ห้องเรียนอัจฉริยะ
(Smart classroom)

65.

จัดซื้อและติดตั้ง
โปรแกรมเสริมทักษะ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

66.

ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ของ
โรงเรียนเทศบำลวัดกู่คำ
-ปรับปรุงหลังคำอำคำร
เรียน ค.ส.ล.3 ชั้น
อำคำรเรียนเมตตำจิต
-ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร
ฝึกวิชำชีพระยะสั้น



ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรปรับปรุงที่
กำหนดตำมแผน
(ร้อยละ 100)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 70

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

228,000

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง

-

1,860,300

-

เนื่องจำกโปรแกรม
ไม่ครอบคลุมและมี
ข้อจำกัดด้ำน
ระยะเวลำกำรใช้
งำน

-

500,000

-

550,000

การจัดสรร
งบประมาณ

500,000
-

ยกเลิกโครงกำร
เพรำะไม่สะดวกใน
กำรสัญจรเข้ำ-ออก
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64.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
-ฝ่ำยวิชำกำร
จำนวนชุดโปรแกรม

-โรงเรียน
ที่จัดหำได้ตำมแผนที่
สังกัดเทศบำล
กำหนด
ฯ ทั้ง 11
(ร้อยละ 100)
แห่ง
-งำน
กำรศึกษำ
ปฐมวัย
-ฝ่ำยวิชำกำร
จำนวนชุดโปรแกรม

-รร.ท.วัด
ที่จัดหำได้ตำมแผนที่
ท่ำสะต๋อย
กำหนด
-รร.ท.วดั เชียงยืน
(ร้อยละ 100)
-รร.ท.วัดกู่คำ
รร.ท.วัดกู่คำ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงอำคำรสถำนที่
ของโรงเรียนเทศบำลวัด
ศรีสุพรรณ

68.

ปรับปรุงอำคำรสถำนที่
ของโรงเรียนชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย
ปรับปรุงอำคำรสถำนที่
ของโรงเรียนเทศบำล
ดอกเงิน

69.

70.

ปรับปรุงอำคำรสถำนที่
ของโรงเรียนเทศบำลวัด
ป่ำแพ่ง

71.

ปรับปรุงอำคำรสถำนที่
ของโรงเรียนเทศบำลวัด
ศรีปิงเมือง

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

273,000

273,000

-

ร้อยละ
100

600,000

450,500

-

ร้อยละ
100

811,400

750,000

-

ร้อยละ
100

500,000

499,700

-

ร้อยละ
100

200,000

195,000

-
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67.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
โรงเรียน
ร้อยละควำมสำเร็จ

เทศบำล
ของกำรปรับปรุงที่
วัดศรีสุพรรณ
กำหนดตำมแผน
(ร้อยละ 100)
โรงเรียน
ร้อยละควำมสำเร็จ

ชุมชนเทศบำล
ของกำรปรับปรุงที่
วัด
กำหนดตำมแผน
ศรีดอนไชย
(ร้อยละ 100)
โรงเรียน
ร้อยละควำมสำเร็จ

เทศบำลดอกเงิน
ของกำรปรับปรุงที่
กำหนดตำมแผน
(ร้อยละ 100)
โรงเรียน
ร้อยละควำมสำเร็จ

เทศบำล
ของกำรปรับปรุงที่
วัดป่ำแพ่ง
กำหนดตำมแผน
(ร้อยละ 100)
โรงเรียน
ร้อยละควำมสำเร็จ

เทศบำล
ของกำรปรับปรุงที่
วัดศรีปิงเมือง
กำหนดตำมแผน
(ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ

ของกำรปรับปรุงที่ 100
กำหนดตำมแผน
(ร้อยละ 100)
ร้อยละควำมสำเร็จ

ของกำรปรับปรุงที่
กำหนดตำมแผน
(ร้อยละ 100)

การจัดสรร
งบประมาณ
517,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

72.

ปรับปรุงอำคำรสถำนที่
ของโรงเรียนเทศบำลวัด
พวกช้ำง

โรงเรียน
เทศบำล
วัดพวกช้ำง

73.

ปรับปรุงอำคำรสถำนที่
ของโรงเรียนเทศบำลวัด
เชียงยืน

โรงเรียน
เทศบำล
วัดเชียงยืน

74.

พัฒนำระบบแนะ
แนวทำงกำรศึกษำ
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)

-รร.ท.วัด
ท่ำสะต๋อย
-รร.ท.วัด
ศรีปิงเมือง
-รร.ท.วัดเชียง
ยืน



ร้อยละของจำนวน
นักเรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรม (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80)

ร้อยละ
100

31,000

31,000

-

75.

ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำสู่กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
(สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ)

โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ทั้ง
11 แห่ง



โรงเรียนสังกัด
ร้อยละ
เทศบำลฯ ผ่ำน
100
ประเมินคุณภำพ
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
80)

140,000

119,595

-

760,000

434,000

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

-

-

อยู่ระหว่ำงยื่น
อุทธรณ์พิจำรณำ
ผลกำรสอบรำคำ

2/65

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ
240,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61
189,900

-

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน
-

-

70,000

ร้อยละ
100

6,600

ยกเลิกโครงกำร
เนื่องจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร
สพฐ.ดำเนินกำร
ประเมินฯ
6,600
-

ร้อยละ
100

8,000

8,000

-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
76. วัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนสังกัด
-โรงเรียนมีเครื่องมือวัด

ทำงกำรเรียน (สนับสนุน เทศบำลฯ ทั้ง
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 11 แห่ง
ทำงกำรเรียนตำม
สถำนศึกษำ)
มำตรฐำนกำรศึกษำ
-ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ (ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80)
77. ทดสอบเพื่อประเมินผล หน่วย
เทศบำลนคร

กำรเรียนปลำยปีโดยใช้
ศึกษำนิเทศก์
เชียงใหม่มกี ำร
ข้อสอบกลำง
ทดสอบประเมินผล
กำรเรียนปลำยปี (1
ครั้ง/ปีกำรศึกษำ)
78. ประชุมคณะกรรมกำร
งำนกำรศึกษำ
มีกำรประชุม

บริหำรศูนย์พัฒนำเด็ก ปฐมวัย
คณะกรรมกำร
เล็กและผู้ปกครอง
(ศูนย์พัฒนำ
บริหำรศูนย์พัฒนำ
นักเรียน
เด็กเล็ก)
เด็กเล็ก (อย่ำงน้อย
ปีละ 2 ครั้ง)
79. ปรับปรุงและจัดกำร
งำนกำรศึกษำ
ร้อยละของจำนวน

ดำเนินงำนของศูนย์
ปฐมวัย
แบบรำยงำน
พัฒนำเด็กเล็ก
(ศูนย์พัฒนำ
พัฒนำกำรของเด็ก
เด็กเล็ก)
(ร้อยละ 100)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

70,000

70,000

-

ร้อยละ
100

100,000

100,000

-

ร้อยละ
100

20,000

20,000

-

ร้อยละ
100

70,500

54,405

-

ร้อยละ
100

5,000

5,000

-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
80. ส่งเสริมและพัฒนำ
งำนกำรศึกษำ
จำนวนนักเรียนชั้น

ทักษะกำรศึกษำปฐมวัย ปฐมวัย
อนุบำล 1-3 ที่เข้ำ
(ศูนย์พัฒนำ
ร่วมกำรแข่งขัน
เด็กเล็ก)
(อย่ำงน้อยระดับ
ชั้นละ 5 คน ของ
แต่ละโรงเรียน)
81. สำนสัมพันธ์วันปฐมวัย งำนกำรศึกษำ
ร้อยละของจำนวน

ปฐมวัย
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
(ศูนย์พัฒนำ
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
เด็กเล็ก)
80)
82. ฮอมปอยฮ้อยใจ๋ส่งปี้
งำนกำรศึกษำ
ร้อยละของจำนวน

ใหญ่ไปโฮงเฮียน
ปฐมวัย (ศูนย์
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม (ไม่
พัฒนำเด็กเล็ก)
น้อยกว่ำร้อยละ 80)
83. ส่งเสริมกำรเรียนรู้และ งำนกำรศึกษำ
ร้อยละของจำนวน

พัฒนำผู้เรียนของเด็ก
ปฐมวัย (ศูนย์
นักเรียนทีเ่ ข้ำร่วมใน
เล็ก
พัฒนำเด็กเล็ก)
แต่ละกิจกรรม (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80)
84. หนูน้อยมำรยำทงำม
โรงเรียน
ร้อยละของนักเรียนชั้น

ระดับปฐมวัย (สนับสนุน เทศบำลดอก
อนุบำล 1-3 ได้ฝึก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เงิน
ปฏิบัตแิ ละเข้ำร่วม
สถำนศึกษำ)
ประกวดหนูน้อย
มำรยำทงำม (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จัดหำวิทยำกรท้องถิ่นให้ โรงเรียน
ควำมรูส้ ู่เด็กปฐมวัย
เทศบำลดอก
(สนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำร เงิน
บริหำรสถำนศึกษำ)

86.

จัดหำสื่อกำรเรียนกำร
สอน และวัสดุกำรศึกษำ
หรือเครื่องเล่น
พัฒนำกำรเด็ก

งำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็ก)

87.

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
นครเชียงใหม่

งำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็ก)

88.

ก่อสร้ำงเสำธงชำติ

งำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็ก)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

10,000

10,000

-

ร้อยละของจำนวน ร้อยละ 90
เด็กมีพัฒนำกำรทั้ง
4 ด้ำน (ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80)

204,000

195,500

-



ปริมำณงำนเป็นไป
ตำมสัญญำจ้ำง
(ร้อยละ 100)

ร้อยละ
100

150,000

149,000

-



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรก่อสร้ำง
100
เป็นไปตำมแผนที่
กำหนด (ร้อยละ
100)

220,000

220,000

-
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85.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
ร้อยละของจำนวน ร้อยละ

นักเรียนได้รับ
100
ควำมรู้จำกกำร
ปฏิบัติจริง (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 85)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

89.

2.

พัฒนำโรงเรียนส่งเสริม
สุขภำพ

งำนสร้ำงเสริม
สุขภำพ
ฝ่ำยส่งเสริม
สุขภำพ

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

32,908,000

30,894,239.73

-



ร้อยละของจำนวน
ศูนย์เด็กเล็กที่ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน
มำตรฐำนศูนย์เด็ก
เล็กคุณภำพ

-

35,000



ร้อยละของจำนวน
โรงเรียนทีผ่ ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน
มำตรฐำนโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพ
(ร้อยละ 80)

ร้อยละ
100

63,000

21,662 ได้ดำเนินกำร
นิเทศแล้วแต่ยัง
ไม่ได้ทำกำร
ประเมินเนื่องจำก
อยู่ระหว่ำงกำร
จัดทำเกณฑ์กำร
ประเมินของกรม
อนำมัย
58,917.80
-
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อุดหนุนค่ำอำหำร
ฝ่ำยกำรเงิน
กลำงวันสำหรับนักเรียน และบัญชี
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ระดับประถมศึกษำ
ให้แก่โรงเรียนสังกัด
สพฐ.และโรงเรียนสังกัด
กองกำกับกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่ 33
แผนงานสาธารณสุข
1. พัฒนำศูนย์เด็กเล็ก
งำนสร้ำงเสริม
สุขภำพ
ฝ่ำยส่งเสริม
สุขภำพ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ร้อยละของจำนวน

นักเรียนที่ได้
รับประทำนอำหำร
กลำงวัน (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80)

ลาดับ
ที่
3.

โครงการ/กิจกรรม
สร้ำงเสริมสุขภำพ
ประชำชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
งำนสร้ำงเสริม
สุขภำพ
ฝ่ำยส่งเสริม
สุขภำพ

-อบรมแกนนำสุขภำพ
ประชำชน

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ



4.

อบรมเชิงปฏิบัติกำร
อำสำสมัครสำธำรณสุข
ชุมชน

5.

นิเทศ/ติดตำมกำร
ดำเนินงำนอำสำสมัคร
สำธำรณสุขชุมชน

งำนสนับสนุน
สุขภำพภำค
ประชำชน
ฝ่ำยส่งเสริม
สุขภำพ
งำนสนับสนุน
สุขภำพภำค
ประชำชน
ฝ่ำยส่งเสริม
สุขภำพ





-ร้อยละของจำนวน
แกนนำสุขภำพที่
เข้ำรับกำรอบรม
(ร้อยละ 75)
-จำนวนกิจกรรมใน
กำรรณรงค์ฯ (อย่ำง
น้อย 1 กิจกรรม)
ร้อยละของจำนวน
อสม.ที่เข้ำรับกำร
อบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจมำกขึ้น
(ร้อยละ 70)
ร้อยละของจำนวน
อสม.ที่ได้รับกำร
นิเทศ/ติดตำม
(ร้อยละ 100)

ร้อยละ
100
-

การจัดสรร
งบประมาณ

417,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

416,859.60

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

-

-

-

-

ร้อยละ
85.95

90,000

86,200

-

ร้อยละ
100

5,500

5,500

-
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-จัดกิจกรรมรณรงค์กำรสร้ำง
เสริมสุขภำพประชำชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 70

ร้อยละ 100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

65,000

65,000

-

100,000

84,950

-

-

-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
6. พัฒนำคุณภำพชีวิต
งำนสุขภำพจิต
ร้อยละของจำนวน

ผู้สูงอำยุ
ฝ่ำยส่งเสริม
ผู้สูงอำยุที่ผ่ำนเกณฑ์
สุขภำพ
กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุ
(ร้อยละ 70)
7. เฝ้ำระวังป้องกันโรคไม่ งำนโรคไม่
ติดต่อ
ติดต่อ
-จำนวนสื่อ

-จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
ฝ่ำยป้องกัน
ประชำสัมพันธ์ที่
เกี่ยวกับโรคไม่ตดิ ต่อ
และควบคุม
จัดทำ (อย่ำงน้อย
โรค
2 ช่องทำง)
-จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ
-จำนวนครั้งที่มีกำร
ลดปัจจัยเสีย่ งที่
จัดกิจกรรมอย่ำง
ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อแก่
น้อยปีละ 1 กิจกรรม
ชุมชน สถำนศึกษำและ
ประชำชนทั่วไปในเขต
เทศบำลฯ
8. ป้องกันและควบคุม
งำนป้องกัน
-ร้อยละของจำนวน

โรคติดต่อทั่วไป
ควบคุม
แกนนำชุมชนและ
-กำรจัดอบรมพัฒนำ
โรคติดต่อทั่วไป
เครือข่ำยที่เข้ำรับ
ศักยภำพแกนนำชุมชน ฝ่ำยป้องก้น
กำรอบรม
และเครือข่ำยในกำรเฝ้ำ และควบคุม
(ร้อยละ 70)
ระวังป้องกันควบคุมโรค โรค

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

-

200,000

190,198

-

ลาดับ
ที่

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

-จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
เผยแพร่ควำมรูต้ ำม
ฤดูกำลเกิดโรค

จำนวนสื่อ
ประชำสัมพันธ์
มำกกว่ำ 1 ช่องทำง

โครงการ/กิจกรรม
-จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร
กำรป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในสถำนรับ
เลี้ยงเด็กและ
สถำนศึกษำ
-ดำเนินกำรออกตรวจ
และประเมินสถำนรับ
เลี้ยงเด็กและโรงเรียน
อนุบำลปลอดโรค
-จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร
แกนนำอำสำสมัครวัณ
โรค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน
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-จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร
ในกำรเฝ้ำระวังและ
ป้องกันวัณโรคในพื้นที่แก่
แกนนำอำสำสมัครวัณโรค

ร้อยละของ
ผลการ
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
-ร้อยละของจำนวน ร้อยละ
ครูพี่เลี้ยง ครูอนำมัย 100
และผู้ที่เกีย่ วข้องที่
เข้ำรับกำรอบรม
(ร้อยละ 70)
-ร้อยละของสถำน ร้อยละ
รับเลีย้ งเด็กและ
100
โรงเรียนผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนที่กำหนด
(ร้อยละ 50)
-ร้อยละของจำนวน
ร้อยละ
แกนนำอำสำสมัคร 100
วัณโรคในชุมชนที่
เข้ำรับกำรอบรม
(ร้อยละ 70)
-ร้อยละของจำนวน
ร้อยละ
กลุ่มเสี่ยงที่เข้ำรับ 100
กำรอบรม
(ร้อยละ 70)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

10.

ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อโดยแมลงและ
สัตว์พำหะ
-จัดประชุมทีม SRRT
เรื่องแนวทำงในกำร
สอบสวนโรคและเตรียม
อุปกรณ์ไข้หวัดนก
-จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยแมลง
และสัตว์พำหะ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำโรค
เอดส์และโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์
-จัดกิจกรรมรณรงค์วัน
เอดส์โลก 1 ธันวำคม

11.

งำนป้องกันและ
ควบคุมโรค
ติดต่อทั่วไป



ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 70

ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

200,000

199,720

-

29,000

23,000

-

-

-

-
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9.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
งำนป้องกัน
ร้อยละควำมพึงพอใจ

ควบคุม
ของประชำชนที่มตี ่อ
โรคติดต่อโดย
กำรบริกำร
แมลงและสัตว์
(ร้อยละ 70)
พำหะ
งำนป้องกัน

ควบคุม
โรคติดต่อโดย
-จำนวนผู้เข้ำรับ
แมลงและสัตว์
กำรอบรม
พำหะ
(20 คน)
-จำนวนสื่อ
ประชำสัมพันธ์
มำกกว่ำ 1 ช่องทำง

-

-ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรรณรงค์วันเอดส์
โลก (ร้อยละ 80)

ร้อยละ
100

100,000

100,000

-

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

-จัดอบรมแกนนำ
เยำวชนด้ำนเอดส์
พัฒนำระบบกำรเฝ้ำ
ฝ่ำยป้องกัน
ระวังป้องกันควบคุมโรค และควบคุม
ในเขตเทศบำลนคร
โรค
เชียงใหม่

13.

จ้ำงเหมำปรับปรุง
โปรแกรมเฝ้ำระวัง
ควบคุมโรค

14.

ควบคุมประชำกรสัตว์
งำนสัตว
เลี้ยงในเขตเทศบำลนคร แพทย์
เชียงใหม่
ส่วนบริกำร
สำธำรณสุขฯ





ฝ่ำยป้องกัน
และควบคุม
โรค


ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของประชำชนที่มี
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)

ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

300,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

281,000

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

-
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12.

ร้อยละของ
ผลการ
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
-ร้อยละของจำนวนแกน ร้อยละ
นำที่เข้ำรับกำรอบรม 100
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
(ร้อยละ 80)
ร้อยละของระบบกำร ร้อยละ 90
เฝ้ำระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคของ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่ผำ่ นเกณฑ์
มำตรฐำนที่กำหนด
(ร้อยละ 80)
ปริมำณงำนตำม
สัญญำจ้ำงที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)

20,000

200,000

-

เนื่องจำกผู้รับจ้ำง
ได้รับรำคำสูงกว่ำ
วงเงินที่ได้
ประมำณกำรไว้
ตำมแผนฯ
177,900
-

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

45,000

23,200

-

ร้อยละ
100

100,000

79,690

-

ร้อยละ
100

40,000

35,405

-

ร้อยละ
100

400,000

342,400

-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
15. ป้องกันโรคระบำดใน
งำนสัตว
ร้อยละควำมพึงพอใจ

สัตว์
แพทย์
ของประชำชนที่มี
ส่วนบริกำร
ต่อกำรบริกำร
สำธำรณสุขฯ
(ร้อยละ 70)
16. ตลำดสะอำดอำหำร
งำนสุขำภิบำล
ร้อยละของจำนวน

ปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม
ตลำดสดเทศบำล
ชุมชน
นครเชียงใหม่ที่ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน
มำตรฐำนตลำดสด
น่ำซื้อ
(ร้อยละ 80)
17. โรงแรมน่ำอยู่นำ่ พัก
งำนสุขำภิบำล
ร้อยละของจำนวน

สิ่งแวดล้อม
โรงแรมในเขต
เทศบำลฯ ทีผ่ ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน
โรงแรมน่ำอยู่นำ่ พัก
(ร้อยละ 80)
18. สร้ำงเสริมกำรคุ้มครอง งำนคุ้มครอง
ร้อยละของกำรดำเนิน

ผู้บริโภคให้แก่ประชำชน ผู้บริโภค
กิจกรรมตำมแผนผ่ำน
ด้ำนอำหำรปลอดภัย
มำตรฐำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ อปท.
กำหนด (ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
ร้อยละของจำนวน ร้อยละ

เครือข่ำย อย.น้อย 100
ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
อย.น้อยที่กำหนด
(ร้อยละ 80)

ส่งเสริมควำมรู้และ
พัฒนำขยำยเครือข่ำย
อย. น้อยในสถำนศึกษำ

งำนคุ้มครอง
ผู้บริโภค

20.

ปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำเพื่อ
กำรคุ้มครองผู้บริโภค

งำนคุ้มครอง
ผู้บริโภค



21.

อำหำรปลอดภัยในเขต
เทศบำลนครเชียงใหม่
-ตรวจหำระดับสำรเคมี
ตกค้ำงในกระแสเลือด
แก่ประชำชน

งำนสุขำภิบำล
อำหำรและน้ำ



ร้อยละของค่ำสำร
โพล่ำร์ในน้ำมันใน
น้ำมันผ่ำนมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยใน
กำรใช้น้ำมันฯ (ไม่
เกินร้อยละ 25)

ร้อยละ 80

-ร้อยละของจำนวน ร้อยละ 80
ประชำชนที่ได้รับกำร
ตรวจสำรเคมีในเลือด
อยู่ในระดับปลอดภัย
(ร้อยละ 70)

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

200,000

184,242

-

20,000

19,998

-

275,000

275,000

-
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19.

การจัดสรร
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

-ตรวจหำสำรเคมีตกค้ำง
ในพืชผักโดยใช้น้ำยำ
สำหรับตรวจยำฆ่ำแมลง

-จัดกิจกรรมรณรงค์
พืชผักปลอดภัย

24.

อบรมหลักสูตร
สุขำภิบำลอำหำรสำหรับ
ผู้ประกอบกำรอำหำร
และผูส้ ัมผัสอำหำร
พัฒนำร้ำนอำหำรและ
แผงลอยให้ได้มำตรฐำน
ร้ำนอำหำรสะอำด
รสชำติอร่อย

งำนสุขำภิบำล
อำหำรและน้ำ



งำนสุขำภิบำล
อำหำรและน้ำ



-ร้อยละของจำนวน
พืชผักตัวอย่ำงที่
ได้รับกำรตรวจ
สำรเคมีตกค้ำงอยู่ใน
ระดับปลอดภัย
(ร้อยละ 85)
-จำนวนครั้งในกำร
รณรงค์ให้ควำมรู้
พืชผักปลอดภัยแก่
ประชำชน (2 ครั้ง/ปี)
ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้ำรับกำรอบรม
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
70)
ร้อยละของจำนวน
ร้ำนอำหำรทีผ่ ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน
ตำมมำตรฐำนที่
กำหนด (ร้อยละ
100)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ 80

150,000

149,100

-

80,000

79,400

-
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23.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 97

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนำโรงอำหำรใน
โรงเรียนให้ได้มำตรฐำน
สุขำภิบำลโรงอำหำร

26.

สถำนที่ทำงำนน่ำอยู่น่ำ
ทำงำน

27.

พัฒนำส้วมสำธำรณะใน
ควำมรับผิดชอบของ
เทศบำลนครเชียงใหม่

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

20,000

20,000

-

ร้อยละ
100

10,000

9,730

-

ร้อยละ
100

30,000

24,500

-
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25.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
งำนสุขำภิบำล
ร้อยละของจำนวนโรง

อำหำรและน้ำ
อำหำรผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินมำตรฐำน
สุขำภิบำลโรงอำหำร
ของกรมอนำมัย
กระทรวงสำธำรณสุข
(ร้อยละ 80)
งำนสุขำภิบำล
สำนักงำนเทศบำลนคร

สิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่ผ่ำนเกณฑ์
ชุมชน
มำตรฐำนสถำนที่
ทำงำนน่ำอยู่น่ำ
ทำงำนของกรมอนำมัย
กระทรวงสำธำรณสุข
(ร้อยละ 80)
งำนสุขำภิบำล
ร้อยละของจำนวน

สิ่งแวดล้อม
ส้วมสำธำรณะที่ผำ่ น
ชุมชน
เกณฑ์กำรประเมิน
ตำมมำตรฐำนส้วม
สำธำรณะ (HAS)
(ร้อยละ 80)

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
28. จ้ำงเหมำจัดทำโปรแกรม งำนสุขำภิบำล
ปริมำณงำนตำม

จัดเก็บข้อมูลด้ำน
อำหำรและน้ำ
สัญญำจ้ำงที่
สุขำภิบำลอำหำร
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)
จ้ำงเหมำปรับปรุง
งำนสุขำภิบำล
เว็บไซต์อำหำรปลอดภัย อำหำรและน้ำ
ของเทศบำลนคร
เชียงใหม่

30.

ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด
-จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ
ดนตรีพื้นฐำนและ
กิจกรรมเต้นประกอบ
เพลงชมรม TO BE
NUMBEE ONE
เทศบำลนครเชียงใหม่
-จัดอบรมตำรวจบ้ำน
ต้ำนยำเสพติด

งำนป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด



ปริมำณงำนตำม
สัญญำจ้ำงที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)

-



การจัดสรร
งบประมาณ
20,000

10,000

249,800
-ร้อยละของ
ร้อยละ 20
ควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินกิจกรรม
ภำยใต้โครงกำร TO
BE NUMBER ONE
(ร้อยละ 100)
-จำนวนชุมชนที่เข้ำ ร้อยละ
รับกำรอบรมตำรวจ 100
บ้ำน (96 ชุมชน)

-

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

-

เนื่องจำกรำคำ
กำรจัดจ้ำงสูงกว่ำ
วงเงินที่ได้
ประมำณกำรไว้
ตำมแผนฯ
เนื่องจำกรำคำ
กำรจัดจ้ำงสูงกว่ำ
วงเงินที่ได้
ประมำณกำรไว้
ตำมแผนฯ
24,800
-

-

-
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29.

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
-

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

-ร้อยละของจำนวนผู้
เข้ำรับกำรประชุม/
ประชำคม (ร้อยละ
90)
-ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
รณรงค์ (ร้อยละ 90)
-ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
รณรงค์ (ร้อยละ 90)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

-

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ
100

-

-

-

31.

บริกำรอนำมัยโรงเรียน

กลุ่มงำน
สุขภำพชุมชน



ร้อยละควำมพึงพอใจ ร้อยละ 85
ของนักเรียนที่ได้รับ
กำรตรวจสุขภำพ
และแก้ไขปัญหำ
สุขภำพ (ร้อยละ 70)

200,000

37,548

-

32.

บริกำรอนำมัยชุมชน

กลุ่มงำน
สุขภำพชุมชน



ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของประชำชนที่มี
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)

300,000

83,660

-

ร้อยละ
88.10
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-จัดประชุม/ประชำคม
หมู่บ้ำน ชุมชน ค้นหำผู้
เสพ/ผู้ค้ำเพื่อส่งเข้ำรับ
กำรบำบัด
-จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชำสัมพันธ์วันยำเสพ
ติดโลก (26 มิ.ย.)
ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่
-ตรวจหำสำรเสพติดใน
ปัสสำวะในกลุ่มเสี่ยง/
เสพและติดยำเสพติด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 20

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
87.14

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

200,000

44,552

-

ร้อยละ 65

200,000

55,863

-

ร้อยละ 95

10,000

9,495

-

ร้อยละ 90

50,000

38,604

-

ร้อยละ 95

5,000

4,466

-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
33. ส่งเสริมสุขภำพและ
กลุ่มงำน
ร้อยละควำมพึง

พัฒนำศักยภำพผูส้ ูงอำยุ สุขภำพชุมชน
พอใจของผู้สูงอำยุที่
มีต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)
34. บริกำรผู้ป่วยโรคเรื้อรัง งำนผู้ป่วยนอก
ร้อยละควำมพึง

(เบำหวำนและควำมดัน
พอใจของผู้ป่วยที่มี
โลหิตสูง)
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)
35. เฝ้ำระวังและส่งเสริม
กลุ่มงำน
ร้อยละของจำนวน

ป้องกันทันตสุขภำพใน ทันต
กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับ
เด็ก 3-5 ปี ในศูนย์เด็ก สำธำรณสุข
กำรบริกำรเคลือบ
เล็กและโรงเรียนอนุบำล
ฟลูออไรด์
เทศบำล
(ร้อยละ 70)
36. ส่งเสริมทันตสุขภำพ
กลุ่มงำน
ร้อยละของจำนวน

นักเรียนประถมศึกษำ
ทันต
นักเรียนทีไ่ ด้รับกำร
สำธำรณสุข
บริกำรส่งเสริม
ทันตสุขภำพ
(ร้อยละ 70)
37. ส่งเสริมสุขภำพในคลินิก กลุ่มงำน
ร้อยละควำมพึงพอใจ

เด็กดี
ทันต
ของผู้ปกครองที่มี
(1-3 ปี)
สำธำรณสุข
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)

ลาดับ
ที่
38.

39.

41.

จ้ำงเหมำเอกชน
ดำเนินกำรตรวจวินิจฉัย
เทคนิคกำรแพทย์และ
พยำธิวิทยำของ
โรงพยำบำลเทศบำลนคร
เชียงใหม่
จ้ำงเหมำดูแลระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Hospital OS สำหรับ
โรงพยำบำลเทศบำล
นครเชียงใหม่
สอบเทียบเครื่องมือทำง
กำรแพทย์ของ
โรงพยำบำลเทศบำล
นครเชียงใหม่



กลุ่มงำน
พยำบำล
โรงพยำบำล
เทศบำลนคร
เชียงใหม่

สนับสนุนกำรพัฒนำงำน งำนสนับสนุน
สำธำรณสุข
สุขภำพภำค
มูลฐำน
ประชำชน



ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

เครื่องมือทำงกำร
แพทย์ได้รับกำร
สอบเทียบและมีค่ำ
มำตรฐำนเพื่อใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน
(ร้อยละ 90)
ร้อยละของจำนวน ร้อยละ
ชุมชนที่ได้รับเงิน
100
อุดหนุนและ
ดำเนินงำนตำม
แผนงำนที่ได้จดั ทำ
ไว้ (ร้อยละ 100)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

3,000,000

1,914,385 กันเงินไว้เบิกตัดปี
จำนวน
230,000 บำท

69,000

34,500 กันเงินไว้เบิกตัดปี
จำนวน 34,500
บำท

100,000

622,500

-

427,500

เนื่องจำกระเบียบ
เงินบำรุงฯ ไม่
สำมำรถ
ดำเนินกำร
เบิกจ่ำยได้
-
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40.

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
งำนพยำธิ
ปริมำณงำนตำม

วิทยำและรังสี
สัญญำจ้ำงที่
วิทยำ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
โรงพยำบำล
(ร้อยละ 100)
เทศบำลนคร
เชียงใหม่
โรงพยำบำล
ปริมำณงำนตำม

เทศบำลนคร
สัญญำจ้ำงที่
เชียงใหม่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
1. สงเครำะห์เด็กและ
เยำวชนที่ประสบปัญหำ
ควำมเดือดร้อน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

งำนสวัสดิภำพ
เด็กและ
เยำวชน



สงเครำะห์ประชำชนผู้
ประสบปัญหำควำม
เดือดร้อนหรือด้อย
โอกำสในเขตเทศบำล
นครเชียงใหม่

งำนสังคม
สงเครำะห์



3.

ให้ควำมช่วยเหลือ
นักเรียน/นักศึกษำ
ในช่วงปิดภำคเรียน

งำนสวัสดิภำพ
เด็กและ
เยำวชน



4.

อบรมแกนนำเด็กและ
เยำวชนในชุมชนเขต
เทศบำลนครเชียงใหม่
อบรมผู้ประกอบกิจกำร
หอพักตำม พ.ร.บ.หอพัก
พ.ศ. 2558

งำนสวัสดิภำพ
เด็กและ
เยำวชน
งำนสวัสดิภำพ
เด็กและ
เยำวชน



5.



จำนวนเด็กและ
เยำวชนที่ประสบ
ปัญหำควำมเดือดร้อน
ได้รับกำรสงเครำะห์
(150 รำย/ปี)
จำนวนผู้ประสบ
ปัญหำควำม
เดือดร้อนและ
ผู้ด้อยโอกำสได้รับ
กำรสงเครำะห์
(300 รำย/ปี)
จำนวนนักเรียน/
นักศึกษำทีไ่ ด้รับ
โอกำสในกำรฝึก
ประสบกำรณ์ในช่วง
ปิดเทอม (10 คน/ปี)
จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อย
กว่ำ (ร้อยละ 75)
ผู้ประกอบกิจกำร
ยื่นขออนุญำตได้
อย่ำงถูกต้อง

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

ร้อยละ 10

335,000

331,736

-

ร้อยละ
100

700,000

601,938

-

ร้อยละ
100

46,000

46,000

-

ร้อยละ
100

66,000

65,890

-

-

400,000

358,048.50

-
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2.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานเคหะและชุมชน
1. จัดงำนมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ

2.

งำนตกแต่งเมือง
และพื้นที่
สำธำรณะ



งำนตกแต่งเมือง
และพื้นที่
สำธำรณะ



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. พัฒนำกำรมีส่วนร่วม
งำนสวัสดิกำร
และกำรพึ่งพำตนเอง
สังคม
ขององค์กรชุมชนใน
แขวงนครพิงค์
แขวง
นครพิงค์
2.

พัฒนำกำรมีส่วนร่วม
และกำรพึ่งพำตนเอง
ขององค์กรชุมชนใน
แขวงกำวิละ

งำนสวัสดิกำร
สังคม
แขวงกำวิละ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละควำมพึงพอ
ใจของประชำชนต่อ
กำรจัดงำนมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
70)
ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของประชำชนต่อกำร
จัดงำน (ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 70)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

ร้อยละ
100

2,000,000

1,995,000

-

ร้อยละ
100

1,000,000

998,610

-
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จัดงำนวันลำนนำ
พฤกษำชำติ 12 สิงหำ
รำชินี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ



ร้อยละของกลุม่
ร้อยละ 64
เป้ำหมำยทีเ่ ข้ำร่วม
กำรประชุม
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
70)

100,000

79,529

-



ร้อยละของกลุม่
ร้อยละ
เป้ำหมำยทีเ่ ข้ำร่วม 100
กำรประชุม
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
70)

100,000

99,529

-

ลาดับ
ที่
3.

4.

6.

พัฒนำกำรมีส่วนร่วม
และกำรพึ่งพำตนเอง
ขององค์กรชุมชนใน
แขวงเม็งรำย
พัฒนำกำรมีส่วนร่วม
และกำรพึ่งพำตนเอง
ขององค์กรชุมชนใน
แขวงศรีวิชัย
พัฒนำองค์กรชุมชน

งำนสวัสดิกำร
สังคม
แขวงเม็งรำย

ประชุมประจำเดือน
คณะ- กรรมกำรชุมชน
เทศบำลนครเชียงใหม่

งำนพัฒนำ
ชุมชน

งำนสวัสดิกำร
สังคม
แขวงศรีวิชัย
งำนพัฒนำ
ชุมชน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

100,000

99,900

-

ร้อยละ
100

100,000

64,454

-

-

622,000

-

จะดำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ
2562

ร้อยละ
100

136,000

135,001 บำท

-
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5.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
-ร้อยละของกลุม่

เป้ำหมำยกำร
ประชุม (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 70)
ร้อยละของกลุม่

เป้ำหมำยทีเ่ ข้ำร่วม
กำรประชุม (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 70)
ร้อยละของผูเ้ ข้ำรับ

กำรอบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
75)
ร้อยละของกลุม่ 
เป้ำหมำยทีเ่ ข้ำร่วม
กำรประชุม (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 70)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เลือกตั้งคณะกรรมกำร
ชุมชนในเขตเทศบำล
นครเชียงใหม่

งำนพัฒนำ
ชุมชน

8.

อบรมส่งเสริมและ
พัฒนำวิสำหกิจชุมชนใน
เขตเทศบำลนคร
เชียงใหม่
อบรมกลุม่ พัฒนำสตรี
ชุมชนในเขตเทศบำล
นครเชียงใหม่

งำนพัฒนำ
ชุมชน

10.

ส่งเสริมอำชีพและธุรกิจ
ชุมชนแขวงกำวิละ

งำนสวัสดิกำร
สังคม
แขวงกำวิละ

11.

พัฒนำอำชีพและธุรกิจ
ชุมชนแขวงเม็งรำย

งำนสวัสดิกำร
สังคม
แขวงเม็งรำย

9.

งำนพัฒนำ
ชุมชน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
-

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

50,000

4,240

-

ร้อยละ
100

120,000

110,400

-

-

435,000

ร้อยละ
100

70,000

69,084

-

ร้อยละ
100

100,000

96,505

-

-

จะดำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ
2562
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7.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
จำนวนชุมชนที่มี

กำรเลือกตั้ง
กรรมกำรชุมชน
(ร้อยละ 100)
ร้อยละของกลุม่

เป้ำหมำยทีเ่ ข้ำร่วม
กำรอบรม (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 75)
ร้อยละของกลุม่

เป้ำหมำยทีเ่ ข้ำร่วม
กำรอบรม (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 75)
ร้อยละของกลุม่

เป้ำหมำยทีเ่ ข้ำร่วม
กำรประชุม
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
85)
-ร้อยละของกลุม่

เป้ำหมำยทีเ่ ข้ำร่วม
กำรอบรม (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 85)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ส่งเสริมอำชีพองค์กร
ชุมชนแขวงนครพิงค์

งำนสวัสดิกำร
สังคม
แขวงนครพิงค์

13.

ส่งเสริมอำชีพองค์กร
ชุมชนแขวงศรีวิชัย

งำนสวัสดิกำร
สังคม
แขวงศรีวิชัย

14.

ก่อสร้ำงลำน
อเนกประสงค์ภำยใน
แขวงศรีวิชัย

งำนสวัสดิกำร
สังคม
แขวงศรีวิชัย

15

กำรดำเนินกำรตำม
ภำรกิจถ่ำยโอน
ศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรเกษตรประจำ
เทศบำลนครเชียงใหม่

งำนสวัสดิกำร
สังคม
แขวงนครพิงค์





ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

70,000

69,590

-

ร้อยละ
100

50,000

48,360

-

ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร (ร้อย
ละ 100)

202,000

202,000

-

จำนวนครั้งที่มีกำร
จัดประชุม
(2 ครั้ง/ปี)
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12.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ร้อยละของ

กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำ
ร่วมกำรอบรม
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
85)
ร้อยละของกลุม่

เป้ำหมำยทีเ่ ข้ำร่วม
กำรอบรม (ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 70)

-

20,000

-

แนวทำงในกำร
เบิกจ่ำยไม่ชัดเจน
ไม่มีพื้นที่
เกษตรกรรม

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ฝึกอบรมอำสำสมัคร
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน

งำนพัฒนำ
ชุมชน

17.

สำรวจ จัดเก็บข้อมูล
งำนพัฒนำ
พื้นฐำนและบันทึกข้อมูล ชุมชน
เข้ำสู่โปรแกรม

18.

จ้ำงเหมำซ่อมบำรุง
ระบบเครื่องเสียงตำม
สำยของชุมชน

งำนพัฒนำ
เมือง
ฝ่ำยพัฒนำ
ชุมชน

19.

ซ่อมแซมอำคำรศำลำ
ชุมชนทิพย์เนตร

งำนพัฒนำ
เมือง ฝ่ำย
พัฒนำชุมชน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

143,000

112,700

-

ร้อยละ
100

423,000

394,903

-

ร้อยละ
100

576,000

525,800,

-

ร้อยละ
100

150,000

150,000

-
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16.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ร้อยละของผู้เข้ำรับ

กำรอบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในแบบ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
95)
ร้อยละควำมสำเร็จ

ของกำรจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐำนและ
บันทึกข้อมูลได้
ครบถ้วน (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 70)
ร้อยละของชุมชนใน

เขตเทศบำลฯ ทีม่ ี
ระบบเสียงตำมสำย
อยู่ในสภำพพร้อมใช้
งำน (ร้อยละ 100)
ร้อยละควำมสำเร็จของ

กำรดำเนินงำนตำม
โครงกำร (ร้อยละ
100)

ลาดับ
ที่
20.

โครงการ/กิจกรรม
ตรวจเยีย่ มชุมชนตำม
นโยบำยกำรบริหำร
รำชกำรเชิงรุกภำยใต้
กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนเชิงบูรณำกำร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
งำนพัฒนำ
เมือง
ฝ่ำยพัฒนำ
ชุมชน

2.
3.

เทศกำลไชน่ำทำวน์เมือง งำนพัฒนำ
เชียงใหม่
และส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว
เชียงใหม่เคำน์ดำวน์
งำนพัฒนำ
2018 (เทศกำลส่งท้ำย และส่งเสริม
ปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่)
กำรท่องเที่ยว






จำนวนสัปดำห์ใน
กำรจัดกิจกรรมฯ
ครบ 52 สัปดำห์
(ร้อยละ 100)
มีกำรจัดกิจกรรมฯ
ครบทั้ง 3 วัน
(ร้อยละ 100)
มีกำรจัดกิจกรรมฯ
ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.
60-1 ม.ค.61
(ร้อยละ 100)

การจัดสรร
งบประมาณ
ไม่ใช้จ่ำย
งบประมำณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

-

เลื่อนกำหนดกำร
ตรวจเยีย่ มชุมชน
ออกไปไม่มี
กำหนดเนื่องจำก
ต้องออกทำ
ประชำคม
โครงกำรไทยนิยม
ยั่งยืน

ร้อยละ
100

500,000

230,914.04

-

ร้อยละ
100

500,000

498,704

-

ร้อยละ
100

500,000

499,160

-
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. ถนนคนเดินเชียงใหม่
งำนพัฒนำ
-ถนนคนเดินวัวลำย
และส่งเสริม
-ถนนคนเดินรำชดำเนิน
กำรท่องเที่ยว

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ

พอใจของชุมชนต่อ 100
ผลกำรดำเนินกำร
แก้ไขปัญหำและ
ควำมต้องกำรของ
เทศบำล (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 70)

ลาดับ
ที่
4.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
จำนวนเอกสำรที่
ร้อยละ

เผยแพร่
100
ประชำสัมพันธ์ด้ำน
กำรท่องเที่ยว

งำนพัฒนำ
และส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว

6.

ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ตำมนโยบำยกระตุ้น
เศรษฐกิจ

งำนพัฒนำ
และส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว



7.

จัดงำนประเพณีเดือน
ยี่เป็งเชียงใหม่

ฝ่ำยส่งเสริม
ศำสนำศิลปะ
และ
วัฒนธรรม



5.



งำนพัฒนำ
และส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว

ร้อยละของ
ควำมสำเร็จของ
กิจกรรม
(ร้อยละ 100)
ร้อยละของ
ควำมสำเร็จของ
กิจกรรม
(ร้อยละ 100)

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

100,000

90,000

-

100,000

-

ร้อยละ
100

100,000

ร้อยละของจำนวน ร้อยละ
ผู้เข้ำร่วมงำนมี
79.50
ควำมพึงพอใจ
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
70)

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน
-

ไม่ได้ใช้
งบประมำณ

300,000 โอนงบประมำณ

5,000,000 4,428,770.97

เพิ่มเติม จำนวน
200,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
300,000 บำท

-
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จัดทำคู่มือสื่อ
ประชำสัมพันธ์กำร
ท่องเที่ยวในเขตเทศบำล
นครเชียงใหม่ และ
จังหวัดเชียงใหม่
ประชำสัมพันธ์ปั่น
จักรยำนแอ่วเมืองเก่ำ

การจัดสรร
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จัดงำนวันวิสำขบูชำ

ฝ่ำยส่งเสริม
ศำสนำศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

9.

จัดงำนประเพณี
สงกรำนต์

ฝ่ำยส่งเสริม
ศำสนำศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

10.

จัดงำนวันเข้ำพรรษำ
และวันอำสำฬหบูชำ

ฝ่ำยส่งเสริม
ศำสนำศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

11.

ค่ำยคุณธรรมจริยธรรม

ฝ่ำยส่งเสริม
ศำสนำศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

50,000

49,640

-

ร้อยละ
82.59

5,000,000

4,374,796

-

ร้อยละ
100

300,000

272,340

-

ร้อยละ
100

150,000

148,664

-

2/91

8.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
มีกำรจัดกิจกรรม

ทำงพระพุทธศำสนำ
ในวันวิสำขบูชำ
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
100)
ร้อยละของจำนวน

ผู้เข้ำร่วมงำนมี
ควำมพึงพอใจ
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
80)
มีกำรจัดกิจกรรม

ทำงพระพุทธศำสนำ
ในวันเข้ำพรรษำและ
วันอำสำฬหบูชำ
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
100)
ร้อยละของจำนวน

เด็กและเยำวชนที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศึกษำพระพุทธ ศำสนำ ฝ่ำยส่งเสริม
และวัฒนธรรมเวียง
ศำสนำศิลปะ
เจียงใหม่
และ
วัฒนธรรม

13.

วันเด็กแห่งชำติ

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและ
เยำวชน

14.

วันเยำวชนแห่งชำติ

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและ
เยำวชน

15.

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำ
เด็กและเยำวชนภำคฤดู
ร้อน

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและ
เยำวชน

16.

ส่งเสริมกิจกรรมของ
ศูนย์เยำวชน-ประชำชน
สนำมกีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและ
เยำวชน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 85

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

100,000

89,050

-

ร้อยละ
100

250,000
โอนเพิ่ม
500,000

715,200

-

-

100,000

ร้อยละ
100

200,000

200,000

-

ร้อยละ
100

100,000

100,000

-

-

อยู่ระหว่ำงกำรจัด
งำนในวันที่ 16
กันยำยน 2561
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12.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ร้อยละของจำนวน

ผู้เข้ำร่วมงำนมี
ควำมพึงพอใจ
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
70)
มีกำรจัดกิจกรรม

วันเด็กแห่งชำติเป็น
ประจำทุกปี
(ร้อยละ 100)
ร้อยละของจำนวน

เยำวชนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมวันเยำวชน
แห่งชำติ (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 70)
จำนวนกิจกรรมกีฬำ

และนันทนำกำร
(ไม่น้อยกว่ำ 8
กิจกรรม)
จำนวนกำรจัด

กิจกรรมนันทนำกำร
(ไม่น้อยกว่ำ 3
กิจกรรม)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

100,000

99,990

-

ร้อยละ
100

200,000

200,000

-

ร้อยละ
100

60,000

57,970

-

ร้อยละ
100

80,000

77,832

-

ร้อยละ
77.5

70,000

58,935

-

2/93

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
17. ฝึกอบรมพัฒนำ
ฝ่ำยกิจกรรม
จำนวนเด็กและ

ศักยภำพสภำเด็กและ
เด็กและ
เยำวชนที่เข้ำร่วม
เยำวชน
เยำวชน
กำรอบรม
18. ฝึกอบรมลูกเสือชำวบ้ำน ฝ่ำยกำรศึกษำ
ร้อยละของ

นอกระบบ
กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำ
ร่วมกำรอบรม (ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ
70)
19. จัดกำรศึกษำให้แก่เด็ก งำนกำรศึกษำ
จำนวนเด็กด้อย

ด้อยโอกำสในเขต
นอกระบบ
โอกำสเข้ำร่วม
เทศบำล
และตำม
กิจกรรม
อัธยำศัย
20. ฝึกอบรมอำชีพระยะสั้น งำนฝึกและ
จำนวนผู้เข้ำร่วม

ส่งเสริมอำชีพ
กิจกรรมในแต่ละ
กิจกรรม
21. จัดกิจกรรมห้องสมุด
งำนห้องสมุดฯ
ร้อยละของจำนวน

ศำลำแดง
ควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
(ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ
75)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

22.

จัดกำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(สนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ)

23.

ฝึกอบรมและศึกษำดูงำน
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้ง
ที่ 35 รอบชิงชนะเลิศ ณ
เทศบำลนครภูเก็ต
แข่งขันกีฬำเทศบำลนคร ฝ่ำยกิจกรรม
เชียงใหม่โอเพ่น
เด็กและ
เยำวชน

24.

25.

จ้ำงเหมำรักษำควำม
สะอำดสนำมกีฬำ
เทศบำลนครเชียงใหม่

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและ
เยำวชน





มีผสู้ นใจสมัครเข้ำร่วม
กำรแข่งขันทุก
ประเภทกีฬำทุก
รำยกำร (ร้อยละ 100)
ปริมำณงำนตำม
สัญญำจ้ำงที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ
2,931,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

4,599,083 โอนเพิ่ม

งบประมำณ
1,800,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
4,731,000 บำท

ร้อยละ
100

800,000 2,189,234.50 โอนเพิ่ม

ร้อยละ
100

200,000

199,600

-

ร้อยละ
100

2,585,660

2,143,672

-

งบประมำณ
1,500,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,300,000 บำท
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
-ฝ่ำยกิจกรรม
จำนวนเหรียญ

เด็กฯ
รำงวัลรวมกันทั้ง 3
-โรงเรียน
ประเภทเหรียญที่
สังกัดเทศบำล
นักเรียนสังกัด
ฯ ทั้ง 11
เทศบำลฯ ที่เข้ำร่วม
แห่ง
แข่งขันระดับภำคและ
ระดับประเทศ (ไม่
น้อยกว่ำ 8
เหรียญ)
ฝ่ำยกิจกรรม
จำนวนผู้เข้ำร่วม

เด็กและ
อบรม
เยำวชน

ลาดับ
ที่
26.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและ
เยำวชน

28.

ก่อสร้ำงทำงระบำยน้ำ
บริเวณโรงพลศึกษำ 3

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและ
เยำวชน

29.

ก่อสร้ำงทำงระบำยน้ำ
บริเวณสนำมฟุตบอล 2

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

50,000

50,000

-

ร้อยละ
100

3,099,000

2,600,000

-



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ในกำรก่อสร้ำง
100
(ร้อยละ 100)

1,737,000

1,450,000

-

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและ
เยำวชน



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ในกำรก่อสร้ำง
100
(ร้อยละ 100)

1,390,000

1,165,000

-

30.

ปรับปรุงถนน ลำดยำงแอส ฝ่ำยกิจกรรม
ฟัลท์ติกภำยในสนำมกีฬำ เด็กและ
เทศบำลนครเชียงใหม่
เยำวชน



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ในกำรก่อสร้ำง
100
(ร้อยละ 100)

1,966,000

1,060,000

-

31.

ปรับปรุงแท้งค์น้ำสนำม
กีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ในกำรก่อสร้ำง
100
(ร้อยละ 100)

922,000

678,900

-

27.

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและ
เยำวชน

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและ
เยำวชน
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จ้ำงเหมำออกแบบและ
จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
สนำมกีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุงอัฒจรรย์ไม่มี
หลังคำสนำมกีฬำ
เทศบำลนครเชียงใหม่

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
จำนวนและประเภทสื่อ

เป็นไปตำมสัญญำ
จ้ำงเหมำ
(ร้อยละ 100)
ร้อยละควำมสำเร็จใน

กำรปรับปรุง (ร้อยละ
100)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานงบกลาง
1. บริหำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพ
เทศบำลนครเชียงใหม่

งำนวิชำกำร
และแผนงำน
สำธำรณสุข

สงเครำะห์เบี้ยยังชีพสำหรับ งำนสังคม
บุคคลซึ่งไม่สำมำรถ
สงเครำะห์
ช่วยเหลือตนเองได้ในสังคมใน
เขตเทศบำลนครเชียงใหม่
-กำรสงเครำะห์เบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้สูงอำยุในเขต
เทศบำลนครเชียงใหม่
จำนวนประมำณ
18,969 คน
-กำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
แก่ผู้พิกำรในเขตเทศบำล
นครเชียงใหม่ จำนวน
ประมำณ 1,854 คน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)



กำรบริหำรกองทุนฯ ร้อยละ
ผ่ำนเกณฑ์กำร
100
ประเมินตำม
ระเบียบกองทุน
หลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติอยู่ในระดับ
ดี (A) ร้อยละ 100)



จำนวนผูส้ ูงอำยุและ ร้อยละ 30
ผู้พิกำรที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ (ร้อยละ
100)

การจัดสรร
งบประมาณ

4,050,000
(งบเทศบำล)
6,750,000
(งบอุดหนุน)

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

3,873,096 เบิกจ่ำยตำม
จำนวนประชำกร
6,750,000 เป็นรำยหัว
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2.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

ร้อยละ
100

150,226,800

150,208,100 โอนงบประมำณ

19,200,000

20,016,000 โอนงบประมำณ

เพิ่มเติม
50,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
150,276,800,
เพิ่มเติม
882,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
20,082,000 บำท

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3.

กองทุนสวัสดิกำรชุมชน
เทศบำลนครเชียงใหม่

งำนสังคม
สงเครำะห์

4.

สงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

งำนป้องกัน
ควบคุม
โรคติดต่อ
ทั่วไป

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ร้อยละของจำนวน

งบประมำณทีส่ มทบ
เป็นไปตำมแผนที่กำหนด
(ร้อยละ 100)
จำนวนผู้ตดิ เชื้อ/

ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ (150
รำย/ปี)

2.

จ้ำงเหมำบริกำรยำม
กลุ่มงำน
รักษำควำมปลอดภัย หอ
ส่งเสริมกำร
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ พัฒนำเมือง
,หอประวัติศำสตร์เมือง
เชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์พื้น
ถิ่นล้ำนนำ



การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

300,000

300,000

-

ร้อยละ
100

900,000
(งบเทศบำล
372,000)
(งบอุดหนุน
528,000)

848,000

-

ปริมำณงำนตำม
ร้อยละ
สัญญำจ้ำงที่
100
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)

350,000

348,000

-

1,017,000

970,542

-

ปริมำณงำนตำม
สัญญำจ้ำงที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)

ร้อยละ
100
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ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. จ้ำงเหมำบริกำรยำม
งำนธุรกำร

รักษำควำมปลอดภัย
(รปภ.) สำนักงำน
เทศบำลนครเชียงใหม่

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานรักษาความสงบภายใน
1. อบรมกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อยและควำม
มั่นคง
จัดระเบียบกำรค้ำในที่
สำธำรณะ

3.

ฝึกอบรมสัมมนำและ
ส่งเสริมสมรรถภำพของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย

4.

ฝึกอบรมและสำธิตกำร
ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย

งำนรักษำ
ควำมสงบ
เรียบร้อยและ
มั่นคง



งำนรักษำ
ควำมสงบ
เรียบร้อยและ
มั่นคง
งำนป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย



งำนป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย





ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของผูเ้ ข้ำรับ
กำรฝึกอบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำร
อบรมฯ (ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 70)
จำนวนเรื่อง
ร้องเรียนมีจำนวน
ลดลง (ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 70)
ร้อยละของกลุม่
เป้ำหมำยมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำร
ป้องกันและบรรเทำ สำ
ธำรณภัยเพิม่ ขึ้น
(มำกกว่ำร้อยละ 80)
ร้อยละของกลุม่
เป้ำหมำยรู้จักวิธีช่วย
ตนเองและผู้อนื่ เมื่อเกิด
สำธำรณภัยต่ำงๆ
เพิ่มขึ้น
(มำกกว่ำร้อยละ 70)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

ร้อยละ
100

30,000

12,320

-

ร้อยละ
100

50,000

49,925

-

ร้อยละ
100

50,000

49,410

-

ร้อยละ
100

50,000

45,000

-
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2.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ฝึกอบรมอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน

งำนป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย

6.

จัดซื้ออุปกรณ์ในกำร
ดับเพลิงและบรรเทำ
สำธำรณภัย

งำนป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย

แผนงานสาธารณสุข
1. จ้ำงเหมำบริกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของ
โรงพยำบำลเทศบำล
นครเชียงใหม่

งำนธุรกำร
โรงพยำบำล
เทศบำลฯ

2.

จ้ำงเหมำบริกำรรักษำ
กลุ่มงำน
ควำมปลอดภัยของศูนย์ สุขภำพชุมชน
สุขภำพชุมชนหนองหอย โรงพยำบำล
เทศบำลฯ

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
-

ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ
20,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

-

เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมร่วมกับ
สำนักงำนป้องกัน
จังหวัดเชียงใหม่

200,000

200,000

-
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5.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ร้อยละของกลุม่

เป้ำหมำยมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำร
ป้องกันอันตรำยอัน
เนื่องมำจำก สำธำรณ
ภัยเพิ่มขึ้น (มำกกว่ำ
ร้อยละ 70)
จำนวนเครื่อง

ดับเพลิงที่ได้รับกำร
ติดตั้งในชุมชน
(อย่ำงน้อย 20 ชุด)


ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ 90
พอใจของประชำชนที่มี
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)

540,000

480,060 กันเงินไว้เบิกตัดปี
จำนวน 40,005
บำท



ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ 85
พอใจของประชำชนที่มี
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)

360,000

312,000 กันเงินไว้เบิกตัดปี
จำนวน 26,000
บำท

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

ปริมำณงำนตำม
ร้อยละ
สัญญำจ้ำงที่
100
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)

4,147,000

4,147,000

-

-

1,300,000

1,300,000

-
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แผนงานเคหะและชุมชน
1. จ้ำงเหมำเอกชนดูแล
ฝ่ำยวิศวกรรม
และบำรุงรักษำระบบ
จรำจร
กล้องวงจรปิดและระบบ
ควบคุมกล้องภำยใน
ศูนย์ควบคุม CCTV
-จ้ำงเหมำดูแลและ
บำรุงรักษำระบบกล้อง
วงจรปิดแบบ IP
จำนวน 167 ตัว (เฟสที่
1) และ (เฟสที่ 2) และ
ระบบควบคุมและ
บันทึกภำพภำยในห้อง
ศูนย์ควบคุม CCTV
-จ้ำงเหมำดูแลและบำรุง
รักษำระบบกล้องวงจร
ปิดแบบ IP จำนวน
122 ตัว (เฟสที่ 3) และ
(เฟสที่ 2) และระบบ
ควบคุมและบันทึกภำพ
ภำยในห้องศูนย์ควบคุม
CCTV

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 60

การจัดสรร
งบประมาณ
2,200,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

-

กันเงินไว้เบิกตัดปี

ร้อยละ
100

144,000

144,000

-

ร้อยละ
100

180,000

180,000

-

ร้อยละ
100

504,000

498,000

-

224,840

224,840

-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
2. จ้ำงเหมำเอกชนเชื่อมโยง
ฝ่ำยวิศวกรรม
ปริมำณงำนตำม

สัญญำณภำพกล้อง CCTV จรำจร
สัญญำจ้ำงที่
จำกสถำนีขนส่งผู้โดยสำรไป
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ยังห้องควบคุมเทศบำลนคร
(ร้อยละ 100)
เชียงใหม่
3. จ้ำงเหมำเอกชนรักษำ
ฝ่ำยวิศวกรรม
ปริมำณงำนตำม

ควำมปลอดภัยและดูแล จรำจร
สัญญำจ้ำงที่
ทรัพย์สินศูนย์ฝึกอบรม
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
และควบคุมสัญญำณไฟ
(ร้อยละ 100)
จรำจร
4. จ้ำงเหมำเอกชนรักษำ
ฝ่ำย
ปริมำณงำนตำม

ควำมปลอดภัยและดูแล สำธำรณูปโภค
สัญญำจ้ำงที่
ทรัพย์สินโรงผสมยำงแอส
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ฟัลท์
(ร้อยละ 100)
5. จ้ำงเหมำเอกชนรักษำ
งำนควบคุม
ปริมำณงำนตำม

ควำมปลอดภัยโรงงำน และตรวจสอบ
สัญญำจ้ำงที่
ปรับปรุงคุณภำพน้ำ
กำรบำบัดน้ำ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
เทศบำลนครเชียงใหม่
เสีย
(ร้อยละ 100)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1. รักษำควำมปลอดภัย
ฝ่ำยกิจกรรม
ปริมำณงำนตำม

สนำมกีฬำเทศบำลนคร เด็กและ
สัญญำจ้ำงที่
เชียงใหม่
เยำวชน
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำร
งำนธุรกำร
เตรียมกำรเลือกตั้งทุก
ระดับ



-งำนธุรกำร
-งำนรัฐพิธีฯ



งำนธุรกำร



4.

ศูนย์ปรองดอง
สมำนฉันท์เทศบำลนคร
เชียงใหม่

-งำนธุรกำร
-งำนรัฐพิธีฯ

5.

เทศบำลพบประชำชน

งำนธุรกำร

3.





ร้อยละของจำนวน
ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
50)
ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
80)
จำนวนกำรจัดกิจกรรม
วันเทศบำล (ปีละ 1
ครั้ง)
จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร
(ไม่น้อยกว่ำ 1
กิจกรรม)
จำนวนครัง้ ในกำรจัด
กิจกรรมเทศบำลพบ
ประชำชน
(ไม่น้อยกว่ำ 24
ครั้ง)

-

ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

4,500,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

-

ยังไม่มีกำหนดกำร
ที่ชัดเจน

6,000,000 4,435,732.62

-
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จัดกิจกรรมพิเศษหรือ
โครงกำรพิเศษตำม
นโยบำยรัฐบำลจังหวัด
และเทศบำล
วันเทศบำล (24
เมษำยน)

2.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ
100

50,000

48,730

-

50,000

-

ร้อยละ
100

300,000

ไม่มีหนังสือสั่งกำร
ชัดเจน

7,800

-

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
จำนวนผู้เข้ำร่วม

กิจกรรม (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

สัมมนำองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้

งำนธุรกำร

7.

จ้ำงเหมำเอกชนดูแล
ควำมสะอำดภำยใน
อำคำรสำนักงำน
เทศบำลนครเชียงใหม่
จ้ำงเหมำเอกชนดูแล
กำจัดปลวกสำนักงำน
เทศบำลนครเชียงใหม่

งำนธุรกำร



ปริมำณงำนตำมสัญญำ ร้อยละ
จ้ำงที่ดำเนินกำรแล้ว 100
เสร็จ (ร้อยละ 100)

936,000

งำนธุรกำร



ปริมำณงำนตำมสัญญำ ร้อยละ
จ้ำงที่ดำเนินกำรแล้ว 100
เสร็จ (ร้อยละ 100)

100,000

99,600

-

จ้ำงเหมำเอกชนดูแล
งำนธุรกำร
และรักษำระบบ
โทรศัพท์ภำยในของ
สำนักงำนเทศบำลนคร
เชียงใหม่
จ้ำงเหมำเอกชนดูแล
งำนธุรกำร
ระบบน้ำประปำและห้อง
สุขำภำยในอำคำร
สำนักงำนเทศบำลนคร
เชียงใหม่



ปริมำณงำนตำมสัญญำ ร้อยละ
จ้ำงที่ดำเนินกำรแล้ว 100
เสร็จ (ร้อยละ 100)

115,000

114,000

-



ปริมำณงำนตำมสัญญำ ร้อยละ
จ้ำงที่ดำเนินกำรแล้ว 100
เสร็จ (ร้อยละ 100)

240,000

240,000

-

9.

10.

-

ดำเนินกำรภำยใน
องค์กรไม่ได้
เบิกจ่ำย
งบประมำณ
936,000
-
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6.

8.

100,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

ลาดับ
ที่
11.

12.

14.

จ้ำงเหมำเอกชนดูแล
งำนธุรกำร
รักษำระบบลิฟท์อำคำร
สำนักงำนเทศบำลนคร
เชียงใหม่
จ้ำงเหมำเอกชนดูแล
งำนธุรกำร
รักษำเครื่องปรับอำกำศ
อำคำร 5 สำนักงำน
เทศบำลนครเชียงใหม่
ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
งำนธุรกำร
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป สำนัก
ปลัดเทศบำล
จ้ำงเหมำเอกชน
บำรุงรักษำและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
(ON-LINE) สำหรับกำร
บริกำรด้ำนงำนทะเบียน
รำษฎรและทะเบียนบัตร
ประจำตัวประชำชน

-งำนทะเบียน
รำษฎร
-งำนบัตร
ประจำตัว
ประชำชน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

40,000

39,600

-

228,000

-



ปริมำณงำนตำมสัญญำ ร้อยละ
จ้ำงที่ดำเนินกำรแล้ว 100
เสร็จ (ร้อยละ 100)

230,000



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ 39
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

600,000 1,708,374.63 โอนงบประมำณ



ปริมำณงำนตำมสัญญำ ร้อยละ
จ้ำงที่ดำเนินกำรแล้ว 100
เสร็จ (ร้อยละ 100)

213,000

เพิ่มเติม จำนวน
1,400,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,000,000 บำท

212,892.50

-
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13.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ปริมำณงำนตำมสัญญำ

จ้ำงที่ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จ (ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พัฒนำพนักงำนเทศบำล ฝ่ำยกำร
เทศบำลนครเชียงใหม่
เจ้ำหน้ำที่

16.

แสดงมุทิตำจิตแก่ผู้
ฝ่ำยกำร
เกษียณอำยุรำชกำรและ เจ้ำหน้ำที่
ผู้เกษียณอำยุก่อน
กำหนด

17.

กำรกำหนดและจ่ำย
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพเิ ศษ

ฝ่ำยกำร
เจ้ำหน้ำที่



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ 95
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)


ผลกำรประเมินตำม
แบบประเมิน
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรเพื่อ
กำหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 75)

ร้อยละ 60

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

95,000

94,690

-

30,000

29,600

-
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15.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
ร้อยละของจำนวน ร้อยละ

ผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ มี 100
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
เรื่องที่เข้ำรับกำร
อบรม (ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 70)

38,920,000

-

กันเงินไว้เบิกตัดปี
จำนวน
35,400,000 บำท

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร

ฝ่ำยกำร
เจ้ำหน้ำที่

19.

จัดตั้งสถำนธนำนุบำลเทศบำลนคร
เชียงใหม่ 5
-จัดสรรและเบิกจ่ำย
เงินทุนหมุนเวียนสำหรับ
รับจำนำทรัพย์สินของ
ประชำชน
-จัดสรรและเบิกจ่ำยเงิน
สำรองเงิน ทุนหมุนเวียน
รับจำนำ
-จัดสรรและจัดส่ง
ค่ำใช้จ่ำยเริ่มกิจกำรให้
สำนักงำน จ.ส.ท.
-จัดพิมพ์เอกสำรแบบ
พิมพ์และตั๋วรับนำ ฯลฯ
จัดพิธีเปิดอำคำรสถำน
ธนำนุบำลเทศบำลนคร
เชียงใหม่ 5

งำนควบคุม
เทศพำณิชย์

20.

งำนควบคุม
เทศพำณิชย์



มีพิธีเปิดอำคำร
สถำนธนำนุบำล 5
(ร้อยละ 100)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 90

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

40,000

30,250

-

ร้อยละ
100

5,000,000

5,000,000

-

ร้อยละ
100

2,000,000

2,000,000

-

ร้อยละ
100

30,000

30,000

-

-

30,000

3,715

-

ร้อยละ
100

37,000

37,000

-
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18.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ร้อยละควำมพึงพอใจ

ของผูม้ ำใช้บริกำรฯ ใน
หน่วยงำนของเทศบำลฯ
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
70)
มีกำรจัดตั้ง

สถำนธนำนุบำล 5
ได้ตำมเป้ำหมำย
(ร้อยละ 80)

23.

ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
หน่วยงำน
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร ตรวจสอบ
ปฏิบัติงำนของ
ภำยใน
หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน

24.

ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
งำนธุรกำร
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของงำน
ธุรกำร
กองวิชำกำรและ
แผนงำน





ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

216,000

216,000

-

ร้อยละ
100

400,000

397,074

-

ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

-

10,000

ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

-

250,000

-

-ยังไม่มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
ชำรุด
-โอนลดไปจ่ำย
เป็นค่ำเช่ำบ้ำน
8,000 บำท
149,292
-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
21. จ้ำงเหมำดูแลระบบ
งำนแผนที่
ปริมำณงำนตำม

แผนที่ภำษีและทะเบียน ภำษีและ
สัญญำจ้ำงที่
ทรัพย์สิน
ทะเบียน
ดำเนินกำรแล้ว
ทรัพย์สิน
เสร็จ (ร้อยละ
100)
22. ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
งำนธุรกำร
ร้อยละควำมสำเร็จ

เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร สำนักกำรคลัง
ของกำรดำเนินงำน
ปฏิบัติงำนของสำนักกำร
ตำมโครงกำร
คลัง
(ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จ้ำงเหมำเอกชน
งำนบริกำร
ดำเนินกำรจัดทำวีดีทัศน์ และเผยแพร่
และเผยแพร่ผ่ำน
วิชำกำร
สถำนีโทรทัศน์

26.

จ้ำงเหมำเอกชน
ดำเนินกำรจัดทำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่ำงๆ

งำนบริกำร
และเผยแพร่
วิชำกำร

27.

จ้ำงเหมำเอกชน
ดำเนินกำรถ่ำยทอดสด
ผ่ำนสถำนีวิทยุ
สถำนีโทรทัศน์ ทีวี
อินเตอร์เน็ต และ
จอโทรทัศน์ LED ขนำด
ใหญ่
จ้ำงเหมำเอกชน
ดำเนินกำรจัดทำหนังสือ
รำยงำนประจำปี
จ้ำงเหมำออกแบบและ
จัดพิมพ์วำรสำรเทศบำล
(เวียงพิงค์)

งำนบริกำร
และเผยแพร่
วิชำกำร

28.
29.

งำนบริกำร
และเผยแพร่
วิชำกำร
งำนบริกำร
และเผยแพร่
วิชำกำร




จำนวนหนังสือ
รำยงำนประจำปี
(ร้อยละ 100)
จำนวนวำรสำร
เทศบำลฯ (เวียงพิงค์)
(ร้อยละ 100)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ
200,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61
199,500

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน
-

ร้อยละ
100

1,500,000

2,935,944 โอนงบประมำณ

ร้อยละ
100

100,000

74,000

-

ร้อยละ
100

500,000

457,730

-

ร้อยละ
100

486,000

486,000

-

เพิ่มเติม จำนวน
1,500,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
3,000,000 บำท
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25.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
จำนวนสื่อและ

ประเภทสื่อ
ประชำสัมพันธ์เป็นไป
ตำมสัญญำว่ำจ้ำง
(ร้อยละ 100)
จำนวนสื่อและ

ประเภทสื่อ
ประชำสัมพันธ์เป็นไป
ตำมสัญญำว่ำจ้ำง
(ร้อยละ 100)
จำนวนครั้งของกำร

ถ่ำยทอดสด
(ไม่น้อยกว่ำ 3
ครั้ง)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชำสัมพันธ์กิจกำรของ
เทศบำลฯ ผ่ำนสถำนี
วิทยุ

งำน
ประชำสัมพันธ์

31.

จัดทำนิทรรศกำร
งำน
เทิดพระเกียรติและ
ประชำสัมพันธ์
นิทรรศกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรมต่ำงๆ ของเทศบำลฯ

32.

แถลงข่ำวสื่อมวลชน

33.

ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
ฝ่ำยบริกำร
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร และเผยแพร่
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริกำร วิชำกำร
และเผยแพร่วิชำกำร กอง
วิชำกำรและแผนงำน



งำน
ประชำสัมพันธ์



ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ
180,000

-

180,000

-

200,000

ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

100,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม
กำรแถลงข่ำว
(ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80)

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61
180,000

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน
-

-

โอนไปตั้งจ่ำยใน
โครงกำรจ้ำงเหมำ
เอกชนดำเนินกำร
จัดทำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่ำงๆ
โอนไปตั้งจ่ำยใน
โครงกำรจ้ำงเหมำ
เอกชนดำเนินกำร
จัดทำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ทุก
รูปแบบ
33,624.70
-
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30.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ปริมำณงำนตำม

สัญญำจ้ำงที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)
ปริมำณงำนตำม

สัญญำจ้ำงที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จัดทำเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีของเทศบำล
นครเชียงใหม่

งำนจัดทำ
งบประมำณ
ฝ่ำยแผนงำน
และ
งบประมำณ

35.

เผยแพร่สรุปแผนงำน/
โครงกำรที่ใช้จ่ำยตำม
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี

36.

จัดทำแผนพัฒนำ
เทศบำลนครเชียงใหม่
สี่ปี

37.

จัดทำแผนชุมชน

งำนจัดทำ
งบประมำณ
ฝ่ำยแผนงำน
และ
งบประมำณ
งำนวิเครำะห์
นโยบำยและ
แผน
ฝ่ำยแผนงำน
และ
งบประมำณ
งำนวิเครำะห์ฯ
ฝ่ำยแผนงำน
และ
งบประมำณ





กำรจัดทำแผนฯ
แล้วเสร็จทัน
กำหนดตำม
ระเบียบฯ

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
เสนอร่ำง
เทศบัญญัติ
ฯ ต่อสภำ
วันที่ 10
สิงหำคม
2561
เผยแพร่ผ่ำน
สื่อฯ จำนวน
6 ช่องทำง
-

ร้อยละของจำนวน ร้อยละ 87
ชุมชนที่มีกำรจัดทำ
และทบทวนแผน
ชุมชน (ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

120,000

96,172

-

50,000

40,340

-
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34.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
สำมำรถเสนอร่ำงเทศ

บัญญัติ ต่อสภำ
เทศบำลนครเชียงใหม่
พิจำรณำได้ทันกำหนด
(ภำยในวันที่ 15 ส.ค.
61)
จำนวนช่องทำงกำร

เผยแพร่ผ่ำนสื่อ (ไม่
น้อยกว่ำ 5
ช่องทำง)

230,000

200,000

-

143,306.80

เนื่องจำกมีกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระเบียบว่ำด้วยกำร
จัดทำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
จัดทำแผนกำร
ดำเนินงำนประจำปี

39.

ขับเคลื่อนปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

งำนวิเครำะห์
นโยบำยและ
แผน
ฝ่ำยแผนงำน
และ
งบประมำณ



ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
แล้วเสร็จทัน
กำหนดตำม
ระเบียบฯ

-ร้อยละของผูเ้ ข้ำรับ ร้อยละ
กำรอบรมมีควำมรู้ 70.83
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ทฤษฎีฯ (ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 70)
-หน่วยงำนภำยใน
เทศบำลฯ นำหลัก
ทฤษฎีฯ ไปดำเนิน
กำร มำกขึ้น (ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 5)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

90,000

87,223

-

40,000

30690

-
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38.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
งำนวิเครำะห์ฯ
กำรจัดทำแผนฯ

ฝ่ำยแผนงำน
แล้วเสร็จทันกำหนด
และ
ตำมระเบียบฯ
งบประมำณ
(ภำยในวันที่31 ธ.ค.
60)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ดำเนินกำร
แล้วเสร็จทัน
ตำมระเบียบฯ
กำหนด

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

50,000

46,714

-

20,000

4,756.40

-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
40. ติดตำมและประเมินผล งำนวิจัย
รำยงำนกำรติดตำม

กำรดำเนินงำนตำม
ประเมินผล
ประเมินผลฯแล้ว
แผนพัฒนำเทศบำล
และข้อมูล
เสร็จทันกำหนด
ประจำปี
สำรสนเทศ
ระยะเวลำตำม
ฝ่ำยแผนงำน
ระเบียบกระทรวง
และงบประมำณ
มหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดทำแผนฯ
และปิดประกำศให้
ประชำชนทรำบ
อย่ำงน้อยปีละ 2
ครั้ง (ภำยในเดือน
เมษำยนและ
ตุลำคมของทุกปี)
41. ประเมินประสิทธิภำพ
งำนวิจัย
เทศบำลผ่ำน

ขององค์กรปกครองส่วน ประเมินผล
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัด
ท้องถิ่น
และข้อมูล
กำรประเมิน
สำรสนเทศ
ประสิทธิภำพของ
ฝ่ำยแผนงำน
องค์กรปกครอง
และงบประมำณ
ส่วนท้องถิ่น (ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ
60)

ร้อยละ 60

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ประสำนและสนับสนุน
กำรถ่ำยโอนภำรกิจและ
กำรกระจำยอำนำจสู่
ท้องถิ่น

43.

อบรมให้ควำมรู้ปลุก
จิตสำนึกต่อต้ำนกำร
ทุจริต

กลุ่มงำน
นิติกำร



ผู้เข้ำรับกำรอบรม ร้อยละ
ได้รับควำมรูค้ วำม 100
เข้ำใจเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ได้รับกำรอบรม
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
80)

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

10,000

-

เนื่องจำกปีนี้ไม่มี
ภำรกิจถ่ำยโอนมำ
ให้เทศบำลฯ

35,000

31,360

การจัดสรร
งบประมาณ
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42.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
งำนวิจัย
-จำนวนกำรติดตำม

ประเมินผล
ผลกำรถ่ำยโอนฯ
และข้อมูล
(1 ครั้ง/ปี)
สำรสนเทศ
-จำนวนกำร
ฝ่ำยแผนงำน
ประเมินมำตรฐำน
และงบประมำณ
บริกำรสำธำรณะ
โดยตนเองของ
เทศบำลฯ (1 ครั้ง)
-จำนวนกำรจัด
ประชุมชี้แจงฯ
(อย่ำงน้อย 1 ครั้ง)

-

ลาดับ
ที่
44.

45.

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มงำน
นิติกำร



งำนวิเทศ
สัมพันธ์

46.

จ้ำงเหมำเอกชนทำควำม งำนธุรกำร
สะอำดสำนักงำนแขวง แขวงนครพิงค์
นครพิงค์



47.

ซ่อมแซมที่ดินและ
งำนธุรกำร
สิ่งก่อสร้ำงของ
แขวงนครพิงค์
สำนักงำนแขวงนครพิงค์



ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

13,000

12,400

จำนวนครั้งที่มีกำร
แลกเปลีย่ น
ประสำนงำนกับ
แขกจำกเมืองพี่
เมืองน้องของ
เทศบำลฯ (ไม่น้อย
กว่ำ 2 ครั้ง/ปี)

-

50,000

-

ร้อยละควำมพึง
พอใจของ
ผู้รับบริกำร
(ร้อยละ 70)
ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

ร้อยละ
100

138,000

126,500

ร้อยละ
100

50,000

50,000

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน
-

ขณะนี้ยังไม่มีกำร
ประสำนกำร
ดำเนินงำนร่วมกัน
กับเมืองที่ลงนำม
เป็นเมืองพี่เมือง
น้อง
-

-

2/114

สัมมนำวิชำกำรตำมพระ
รำช บัญญัติกำรจัดตั้ง
ศำลปกครอง พ.ศ.
2542 และ
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง
พ.ศ. 2539
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง (Sister
Cities)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ร้อยละของจำนวน

ผู้เข้ำร่วมกำร
สัมมนำฯ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจฯ (ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ
60)

52.

ขยำยเวลำให้บริกำร
ประชำชนนอกเวลำ
รำชกำร

-งำนธุรกำร
-งำนคลัง
-งำนทะเบียนฯ
-งำนสุขำภิบำลฯ
-งำสวัสดิกำร
สังคม



ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร
(ร้อยละ 60)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

930,000

930,000

-

ร้อยละ
100

138,000

138,000

-

-

50,000

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

-

ไม่มีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงที่ชำรุด
เสียหำยที่จะต้อง
ซ่อมแซม

950,000 1,775,156.59 โอนงบประมำณ

เพิ่มเติม จำนวน
854,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,804,000 บำท

1,341,000

1,198,165 ทำกำรเบิกจ่ำย
เป็นค่ำปฏิบตั ิงำน
นอกเวลำรำชกำร
ของพนักงำนฯ
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
48. ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
งำนธุรกำร
ร้อยละควำมสำเร็จ

เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร แขวงนครพิงค์
ของกำรดำเนินงำน
ปฏิบัติงำนของแขวง
ตำมโครงกำร
นครพิงค์
(ร้อยละ 100)
49. จ้ำงเหมำเอกชนทำควำม งำนธุรกำร
ร้อยละควำมพึงพอใจ

สะอำดสำนักงำนแขวง แขวงกำวิละ
ของผู้รับบริกำร
กำวิละ
(ร้อยละ 70)
50. ซ่อมแซมที่ดินและ
งำนธุรกำร
ร้อยละควำมสำเร็จ

สิ่งก่อสร้ำงของ
แขวงกำวิละ
ของกำรดำเนินงำน
สำนักงำนแขวงกำวิละ
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)
51. ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
งำนธุรกำร
ร้อยละควำมสำเร็จ

เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ของกำรดำเนินงำน
ปฏิบัติงำนของแขวง
ตำมโครงกำร
กำวิละ
(ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่
53.
54.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จ้ำงเหมำเอกชนทำควำม งำนธุรกำร
สะอำดสำนักงำนแขวง
เม็งรำย
ซ่อมแซมที่ดินและ
งำนธุรกำร
สิ่งก่อสร้ำงของ
สำนักงำนแขวงเม็งรำย

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ร้อยละควำมพึงพอใจ

ของผู้รับบริกำร
(ร้อยละ 70)
ร้อยละควำมสำเร็จ

ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

138,000

138,000

-

ร้อยละ
100

50,000

50,000

-

ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
งำนธุรกำร
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของแขวง
เม็งรำย



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 34.47
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

550,000

550,000

-

56.

จ้ำงเหมำเอกชนทำควำม งำนธุรกำร
สะอำดสำนักงำนแขวง
ศรีวิชัย



ร้อยละควำมพึงพอใจ ร้อยละ 30
ของผู้รับบริกำร
(ร้อยละ 70)

138,000

138,000

-

57.

ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงของ
สำนักงำนแขวงศรีวิชัย



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

50,000

50,000

-

งำนธุรกำร
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55.

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
งำนธุรกำร
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของแขวง
ศรีวิชัย

59.

รำยงำนกำรติดตำมกำร
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภำยในของ
เทศบำลนครเชียงใหม่

แผนงานรักษาความสงบภายใน
1. ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของงำนรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยและ
ควำมมั่นคง

งำนวิเครำะห์
นโยบำยและ
แผน
ฝ่ำยแผนงำน
และงบประมำณ



งำนรักษำ
ควำมสงบ
เรียบร้อยและ
ควำมมั่นคง



มีกำรรำยงำน
ติดตำมกำร
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภำยในและ
แล้วเสร็จตำม
ระเบียบ สตง.(21
ธ.ค.60)

มีกำร
รำยงำน
ติดตำมกำร
ประเมินผล
ระบบควบคุม
ภำยในและ
แล้วเสร็จตำม
ระเบียบ สตง.
(31 ธ.ค.
60)

ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ในกำรซ่อมแซม
100
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ตำมแผนที่
กำหนด
(ร้อยละ 100)

การจัดสรร
งบประมาณ
1,150,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61
1,150,000

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน
-

-
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58.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ

ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

ไม่ใช้จ่ำยงบประมำณ

200,000

199,386.10

-

3.

ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
งำนธุรกำร
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร สำนัก
ปฏิบัติงำนของสำนัก
กำรศึกษำ
กำรศึกษำ



ร้อยละของควำม
สำเร็จของกำร
ดำเนินงำนตำม
โครงกำร
(ร้อยละ 100)

ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

1,100,000

1,099,332

-

41,000

26,000

-

200,000

115,394

-

800,000

1,346,844 โอนงบประมำณ

เพิ่มเติม จำนวน
584,060 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,384,060 บำท
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
2. ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
งำนป้องกันและ
ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ

เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร บรรเทำ
ในกำรซ่อมแซม
100
ปฏิบัติงำนของงำน
สำธำรณภัย
อุปกรณ์เครื่องมือ
ป้องกันและบรรเทำ
เครื่องใช้ตำมแผนที่
สำธำรณภัย
กำหนด
(ร้อยละ 100)
แผนงานการศึกษา
1. ส่งเสริมประชำธิปไตยใน -ร.ร.ท.ศรีสุพรรณ
จำนวนกิจกรรม
ร้อยละ

โรงเรียน (สนับสนุน
-ร.ร.ท.ดอกเงิน
ประชำธิปไตย
100
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร -ร.ร.ท.ศรีปิงเมือง
(อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/
สถำนศึกษำ)
-ร.ร.ท.พวกช้ำง
แห่ง)
-ร.ร.ท.เชียงยืน
2. ซ่อมแซมที่ดินและ
งำนธุรกำร
ร้อยละของควำม สำเร็จ ร้อยละ

สิ่งก่อสร้ำงของสำนัก
สำนัก
ในกำรซ่อมแซมอำคำร 100
กำรศึกษำ
กำรศึกษำ
และสิ่งก่อสร้ำงตำม
แผนที่กำหนด
(ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานสาธารณสุข
1. อบรมกำรพัฒนำ
คุณภำพด้ำนกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำลแก่
บุคลำกรของ
โรงพยำบำลเทศบำล
นครเชียงใหม่
2. อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน
กำรช่วยฟื้นคืนชีพแก่
บุคลำกรของโรงพยำบำล
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. พัฒนำศักยภำพกำร
บริกำรของโรงพยำบำล
เทศบำลนครเชียงใหม่

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

โรงพยำบำล
เทศบำลนคร
เชียงใหม่
กลุ่มงำนกำร
พยำบำล



ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ 85
พอใจของประชำชนที่มี
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)

40,000

17,919

-

โรงพยำบำล
เทศบำลนคร
เชียงใหม่



30,000

15,254

-

โรงพยำบำล
เทศบำลนคร
เชียงใหม่



ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ
พอใจของประชำชนที่มี 100
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)
ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ
พอใจของประชำชนที่มี
100
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)

230,000

38,876

-

อบรมด้ำนอุบัตภิ ัยและ โรงพยำบำล
อุบัติภัยหมู่แก่บุคลำกร เทศบำลนคร
ของโรงพยำบำลเทศบำล เชียงใหม่
นครเชียงใหม่



20,000

8,989

-

ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ 89
พอใจของประชำชนที่มี
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)
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4.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ

พอใจของประชำชนที่มี
83.33
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)

อบรมด้ำนกำรป้องกัน
และควบคุมกำรติดเชื้อ
ในโรงพยำบำลเทศบำล
นครเชียงใหม่

โรงพยำบำล
เทศบำลนคร
เชียงใหม่
กลุ่มงำนกำร
พยำบำล

6.

พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรดูแล
สุขภำพแก่อำสำสมัคร
สำธำรณสุข (อสม.) และผู้ที่
เกี่ยวข้องของโรงพยำบำล
เทศบำลนครเชียงใหม่

โรงพยำบำล
เทศบำลนคร
เชียงใหม่
กลุ่มงำน
สุขภำพชุมชน



ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ
พอใจของประชำชนที่มี 95.33
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)

7.

อบรมด้ำนกำรป้องกัน
อัคคีภัยและกำรซ้อม
แผนเตรียมรับกำรเกิด
อัคคีภัยแก่บุคลำกรของ
โรงพยำบำลเทศบำล
นครเชียงใหม่

งำนพยำธิ
วิทยำและ
รังสรีวิทยำ
โรงพยำบำล
เทศบำลนคร
เชียงใหม่



ร้อยละของจำนวน ร้อยละ 98
ผู้เข้ำรับกำรอบรมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ด้ำนกำรป้องกัน
อัคคีภัยเพิ่มขึ้น (ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ
95)

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

25,000

7,314

-

200,000

48,900

-

20,000

18,008

-
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5.

การจัดสรร
งบประมาณ

ลาดับ
ที่
8.

9.

11.

12.

อบรมระบบกำรเงินและ
บัญชีแก่พนักงำนกำรเงิน
และผูเ้ กี่ยวข้องของ
โรงพยำบำลเทศบำล
นครเชียงใหม่
จ้ำงเหมำบำรุงรักษำ
ลิฟท์ของโรงพยำบำล
เทศบำลนครเชียงใหม่

งำนกำรเงิน
และบัญชี
โรงพยำบำล
เทศบำลนคร
เชียงใหม่
งำนธุรกำร
โรงพยำบำล
เทศบำลนคร
เชียงใหม่



จ้ำงเหมำบริกำรทำควำม งำนธุรกำร
สะอำดโรงพยำบำล
โรงพยำบำล
เทศบำลนครเชียงใหม่
เทศบำลนคร
เชียงใหม่
จ้ำงเหมำบริกำรทำควำม กลุ่มงำน
สะอำดศูนย์สุขภำพ
สุขภำพชุมชน
ชุมชนหนองหอย
รพ.เทศบำลฯ



จ้ำงเหมำบริกำรทำควำม งำนแพทย์
สะอำดศูนย์บริกำรแพทย์ แผนไทย 1
แผนไทย 1
รพ.เทศบำลฯ





ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ 90
พอใจของ
ประชำชนที่มีต่อ
กำรบริกำร
(ร้อยละ 70)
ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ 90
พอใจของประชำชนที่มี
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)
ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ 90
พอใจของประชำชนที่มี
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)
ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ 90
พอใจของประชำชนที่มี
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

50,000

-

เปลี่ยนแปลงแก้ไข
แผนเป็น
ปีงบประมำณ
2562

18,000

15,400

-

550,000

456,148

-

138,000

125,400

-

138,000

125,400

-

การจัดสรร
งบประมาณ
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10.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
ร้อยละควำมพึง

พอใจของประชำชนที่มี
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

138,000

125,400

-

48,000

22,470

-

250,000

229,166.63

-

20,000

-

350,000

-

เปลี่ยนแปลงแก้ไข
แผนฯ เป็นปี
งบประมำณ
2562
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
แผนฯ เป็น
ปีงบประมำณ
2562
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
13. จ้ำงเหมำบริกำรทำควำม กลุ่มงำน
ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ 90

สะอำดศูนย์สุขภำพ
สุขภำพชุมชน
พอใจของประชำชนที่มี
ชุมชนศรีวิชัย
รพ.เทศบำลฯ
ต่อกำรบริกำร
(ร้อยละ 70)
14. จ้ำงเหมำดูแลรักษำ
โรงพยำบำล
ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ 90

อุปกรณ์ป้องกัน
เทศบำลนคร
ของกำรดำเนินงำน
เครือข่ำยของ
เชียงใหม่
ตำมโครงกำร
โรงพยำบำลเทศบำล
(ร้อยละ 100)
นครเชียงใหม่
15. จ้ำงเหมำเชื่อมต่อระบบ โรงพยำบำล
ปริมำณงำนตำม
ร้อยละ

Internet ของ
เทศบำลนคร
สัญญำจ้ำงที่
100
โรงพยำบำลเทศบำล
เชียงใหม่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
นครเชียงใหม่
(ร้อยละ 100)
16. จ้ำงเหมำจัดทำและดูแล โรงพยำบำล
ร้อยละควำมสำเร็จ

เว็บไซต์ของโรงพยำบำล เทศบำลนคร
ของกำรดำเนินงำน
เทศบำลนครเชียงใหม่
เชียงใหม่
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)
17. จ้ำงเหมำจัดทำออกแบบ โรงพยำบำล
ร้อยละควำมสำเร็จ

และดูแลระบบเวช
เทศบำลนคร
ของกำรดำเนินงำน
ระเบียนอิเลคทรอนิค
เชียงใหม่
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

21.

ซ่อมแซมที่ดินและ
โรงพยำบำล
สิ่งก่อสร้ำงของ
เทศบำลนคร
โรงพยำบำลเทศบำล
เชียงใหม่
สถำนบริกำรสำธำรณสุข
และศูนย์แพทย์แผนไทย



ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

3,000,000

278,200

-

ร้อยละ
100

125,000

31,250

-

-

50,000

-

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงอยู่ใน
สภำพใช้งำนได้
ตำมปกติ

-

900,000

-

เปลี่ยนแปลงแก้ไข
แผนฯ เป็น
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562

การจัดสรร
งบประมาณ
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
18. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลำกร โรงพยำบำล
ร้อยละควำมพึง

ทำงด้ำนกำรแพทย์และ เทศบำลนคร
พอใจของ
สำธำรณสุข
เชียงใหม่
ประชำชนที่มีต่อ
กำรบริกำร (ร้อยละ
70)
19. จ้ำงเหมำดูแลเครื่องอ่ำน งำนพยำธิวิทยำ
ร้อยละควำมสำเร็จ

และแปลงสัญญำณภำพ และรังสีวิทยำ
ของกำรดำเนินงำน
เอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล
ตำมโครงกำร
(CR) พร้อมชุดอุปกรณ์
(ร้อยละ 100)
และรับส่งข้อมูลภำพ
ทำงกำรแพทย์ (PACS)
20. ซ่อมแซมที่ดินและ
สำนักกำร
ร้อยละควำมสำเร็จ

สิ่งก่อสร้ำงของสำนัก
สำธำรณสุขและ
ของกำรดำเนินงำน
กำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ตำมโครงกำร
สิ่งแวดล้อม
(ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่
22.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
สำนักกำร
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร สำธำรณสุขและ
ปฏิบัติงำนของสำนักกำร สิง่ แวดล้อม
สำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

งำนสุขำภิบำล
แขวงศรีวิชัย

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)
-

380,000

380,000

-

770,000

447,105.35

-

ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

542,000

542,000

-
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พัฒนำและ/ปรับปรุง
สุสำนช้ำงเผือก

การจัดสรร
งบประมาณ



-ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของสำนักกำร
สำธำรณสุขฯ
-ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของ
โรงพยำบำลเทศบำลฯ
23.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

ลาดับ
ที่
24.

26.

พัฒนำและ/ปรับปรุงสุสำน
หำยยำ
-จัดหำเก้ำอี้พลำสติก
แบบมีพนักพิง จำนวน
200 ตัว (50,000)
-ก่อสร้ำงอำคำร
เอนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็กชั้นเดียว
(600,000)
พัฒนำและ/ปรับปรุง
สุสำนช้ำงคลำน
-จัดหำเก้ำอี้พลำสติก
แบบมีพนักพิง จำนวน
200 ตัว (50,000)
-ก่อสร้ำงอำคำร
เอนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็กชั้นเดียว
(600,000)
พัฒนำและ/ปรับปรุง
สุสำนบ้ำนท่อเมืองลัง

งำนสุขำภิบำล
แขวงเม็งรำย

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

650,000

559,000

-

650,000

-

งำนสุขำภิบำล
แขวงเม็งรำย



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

650,000

งำนสุขำภิบำล
แขวงนครพิงค์



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

3,014,000

-

ได้รับกำรอนุเครำะห์
ค่ำใช้จ่ำยจำกเอกชน
ในกำรดำเนินกำร
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25.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ

ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

27.

พัฒนำและ/ปรับปรุง
สุสำนสันกู่เหล็ก

28.

พัฒนำและ/ปรับปรุง
สุสำนบ้ำนเด่น

2.

3.

จ้ำงเหมำเอกชนรักษำ
ควำมสะอำดและ
บำรุงรักษำทรัพย์สิน
ศูนย์ควบคุมสัญญำณไฟ
จรำจร
ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงของฝ่ำย
สำธำรณูปโภค

งำนตกแต่ง
เมืองและพื้นที่
สำธำรณะ
ฝ่ำย
สวนสำธำรณะ
ฝ่ำยวิศวกรรม
จรำจร



ฝ่ำย
สำธำรณูปโภค
ส่วนกำรโยธำ





ร้อยละควำมพึงพอ
ใจของประชำชนที่
มีต่อกำรใช้บริกำร
สวนสำธำรณะ
(ร้อยละ 70)
ปริมำณงำนตำม
สัญญำจ้ำงที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

2,200,000

-

กันเงินไว้เบิกตัดปี
จำนวน
2,200,000 บำท

2,200,000

-

กันเงินไว้เบิกตัดปี
จำนวน
2,200,000 บำท

การจัดสรร
งบประมาณ

ร้อยละ
100

1,000,000

919,000

-

ร้อยละ
100

108,000

108,000

-

ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

31,000

30,000

-
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แผนงานเคหะและชุมชน
1. ปรับปรุงสิ่งอำนวยควำม
สะดวกภำยใน
สวนสำธำรณะหนอง
บวกหำด

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
งำนสุขำภิบำล
ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ 50

แขวงกำวิละ
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)
งำนสุขำภิบำล
ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ 50

แขวงกำวิละ
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

80,000

80,000

-

ร้อยละ
100

50,000

50,000

-

ร้อยละ
100

50,000

7.

ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
ฝ่ำย
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร สวนสำธำรณะ
ปฏิบัติงำนของฝ่ำย
สวนสำธำรณะ



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

1,250,000

8.

ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
งำนธุรกำร
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร ส่วนช่ำง
ปฏิบัติงำนของงำน
สุขำภิบำล
ธุรกำร ส่วนช่ำง
สุขำภิบำล



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

4,000

162,334.10 โอนเงินงบประมำณ

เพิ่มเติม จำนวน
140,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
190,000 บำท
1,256,706.83 โอนเงินงบประมำณ
เพิ่มเติม จำนวน
160,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,410,000 บำท
7,800 โอนเงินงบประมำณ
เพิ่มเติม จำนวน
10,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
14,000 บำท

2/127

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
4. ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
ฝ่ำย
ร้อยละควำมสำเร็จ

เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร สำธำรณูปโภค
ของกำรดำเนินงำน
ปฏิบัติงำนของฝ่ำย
ส่วนกำรโยธำ
ตำมโครงกำร
สำธำรณูปโภค
(ร้อยละ 100)
5. ซ่อมแซมที่ดินและ
ฝ่ำยวิศวกรรม
ร้อยละควำมสำเร็จ

สิ่งก่อสร้ำงของฝ่ำย
จรำจร
ของกำรดำเนินงำน
วิศวกรรมจรำจร
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)
6. ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
ฝ่ำยวิศวกรรม
ร้อยละควำมสำเร็จ

เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร จรำจร
ของกำรดำเนินงำน
ปฏิบัติงำนของฝ่ำย
ตำมโครงกำร
วิศวกรรมจรำจร
(ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่
9.

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
งำนสถำนที่และ
ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ

ไฟฟ้ำสำธำรณะ
ของกำรดำเนินงำน 100
ส่วนกำรโยธำ
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

2.

ตกแต่งภำยในและ
งำนพัฒนำ
ด้ำนหน้ำอำคำรสำนักงำน และส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวเทศบำล กำรท่องเที่ยว
นครเชียงใหม่ตำม
เทศกำลต่ำงๆ







650,000

ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร (ร้อย
ละ 100)

180,000

มีกำรจัดกิจกรรม
กำรแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
(ปีละ 1 ครั้ง)
ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำน
(ร้อยละ 100)

-

100,000

ร้อยละ
100

25,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

3,500,000 โอนงบประมำณ

เพิ่มเติม จำนวน
2,850,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
3,500,000 บำท

106,241.44

-
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จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ำ
และ/ติดตั้งในงำน
ประเพณี รัฐพิธีและงำน
ประดับไฟฟ้ำตำม
สถำนที่ต่ำงๆ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1. ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
งำนธุรกำร
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร กองสวัสดิกำร
ปฏิบัติงำนของกอง
สังคม
สวัสดิกำรสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1. งำนแลกเปลีย่ น
งำนพัฒนำ
วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
และส่งเสริม
(เทศกำลรำวงบงโอโดริ) กำรท่องเที่ยว

การจัดสรร
งบประมาณ

-

24,930

เนื่องจำกกงสุล
ใหญ่ญี่ปุ่นยกเลิก
กำรจัดกิจกรรม
-

ลาดับ
ที่
3.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จ้ำงเหมำบริกำรทำควำม งำนพัฒนำ
สะอำดภำยในอำคำร
และส่งเสริม
สำนักงำนกำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยว
เทศบำลนครเชียงใหม่









ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100

การจัดสรร
งบประมาณ
138,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61
115,000

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน
-

ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)
ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)
ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

-

195,000

3,230 ดำเนินกำร
ซ่อมแซมบำง
รำยกำร

-

30,000

2,590

-

-

65,000

42,101.90

-

ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

-

50,000

-

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงอยู่ใน
สภำพใช้งำนได้
ตำมปกติ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
งำนธุรกำร
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของงำน
ธุรกำร สำนักกำรช่ำง
2. ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
ส่วนควบคุม
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
อำคำรและผัง
ปฏิบัติงำนของส่วนควบคุม เมือง
อำคำรและผังเมือง
3. ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
ส่วนออกแบบ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
และก่อสร้ำง
ปฏิบัติงำนของส่วนออกแบบ
และก่อสร้ำง
แผนงานการพาณิชย์
1. ซ่อมแซมที่ดินและ
สถำนธนำสิ่งก่อสร้ำงของสถำนนุบำลเทศบำล
ธนำนุบำลเทศบำลนคร นครเชียงใหม่
เชียงใหม่ 1
1

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
ปริมำณงำนตำม

สัญญำจ้ำงที่
ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จ (ร้อยละ
100)

ลาดับ
ที่
2.

3.

5.

6.

ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงของสถำนธนำนุบำลเทศบำลนคร
เชียงใหม่ 2
ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงของสถำนธนำนุบำลเทศบำลนคร
เชียงใหม่ 3
ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงของสถำนธนำนุบำลเทศบำลนคร
เชียงใหม่ 4
ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนธนำนุบำลเทศบำลนคร
เชียงใหม่ 1
ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนธนำนุบำลเทศบำลนคร
เชียงใหม่ 2



สถำนธนำนุบำลเทศบำล
นครเชียงใหม่
1
สถำนธนำนุบำลเทศบำล
นครเชียงใหม่
2



ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
-

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

10,000

-

-

50,000

-

-

50,000

-

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงอยู่ใน
สภำพใช้งำนได้
ตำมปกติ
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงอยู่ใน
สภำพใช้งำนได้
ตำมปกติ
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงอยู่ใน
สภำพใช้งำนได้
ตำมปกติ

-

50,000

-

ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ 75
ของกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

การจัดสรร
งบประมาณ

40,000

อุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้
อยู่ในสภำพใช้งำน
ได้ตำมปกติ
8,470 ทำกำรเบิกจ่ำยค่ำ
ซ่อมแซมบำง
รำยกำร
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4.

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
หน่วยงาน ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เสร็จและ
ยังไม่ได้
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
(KPI)
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
สธำนธนำร้อยละควำมสำเร็จ

นุบำลเทศบำล
ของกำรดำเนินงำน
นครเชียงใหม่
ตำมโครงกำร
2
(ร้อยละ 100)
สถำนธนำร้อยละควำมสำเร็จ

นุบำลเทศบำล
ของกำรดำเนินงำน
นครเชียงใหม่
ตำมโครงกำร
3
(ร้อยละ 100)
สถำนธนำร้อยละควำมสำเร็จ

นุบำลเทศบำล
ของกำรดำเนินงำน
นครเชียงใหม่
ตำมโครงกำร
4
(ร้อยละ 100)

ลาดับ
ที่
7.

8.

ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนธนำนุบำลเทศบำลนคร
เชียงใหม่ 3
ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนธนำนุบำลเทศบำลนคร
เชียงใหม่ 4
ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนธนำนุบำลเทศบำลนคร
เชียงใหม่ 5

สถำนธนำนุบำลเทศบำล
นครเชียงใหม่
3

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

50,000

2,600 ทำกำรซ่อมแซม
บำงรำยกำร

5,554

สถำนธนำนุบำลเทศบำล
นครเชียงใหม่
4



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)

50,000

สถำนธนำนุบำลฯ 5



ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร (ร้อย
ละ 100)

10,000

-

184 เนื่องจำกเป็นกำร
จัดซื้ออุปกรณ์มำ
ดำเนินกำร
ซ่อมแซมเอง
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9.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ร้อยละของ
ผลการ
ยังไม่แล้ว
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
เสร็จและ
ยังไม่ได้
(KPI)
แล้วเสร็จ
ตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
(KPI)
ดาเนินการ
ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ

ของกำรดำเนินงำน 100
ตำมโครงกำร
(ร้อยละ 100)
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2.8 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
2.8.1 ผลการดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ตามยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาเทศบาลนครเชี ยงใหม่ จานวน 415
โครงการ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 344 โครงการ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 82.89 โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.27 และ
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.84 แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การดาเนิ น การตามแผนพัฒ นาเทศบาลนครเชียงใหม่ภ ายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่มุ้งเน้นเพื่อปรับปรุงพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกสาธารณะของเมืองให้ได้มาตรฐานตั้งแต่
ระดับชุมชนจนถึงระดับเมืองโดยได้ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายต่างๆ ให้ได้ มาตรฐานเพื่อให้การ
สัญจรของประชาชนเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าให้ครอบคลุม
พื้นที่เพื่อลดการปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ พร้อมทั้งขจัดสิ่งกีดขวางในระบบระบายน้า เพื่อป้องกันปัญหา
น้าท่วมขังและน้าเน่าเสีย นอกจากนี้ยังได้ทาการปรับปรุงทางเดินเท้าให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย
ให้ความ ร่มรื่น สวยงาม และจัดทาทางลาดขึ้นลงสาหรับคนพิการและรถจักรยาน ตลอดจนได้ทาการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งปรับปรุงระบบขนส่ง
มวลชนรวมทั้งสถานีขนส่งให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางโดยคานึงถึงความสะดวก
และความปลอดภัย ต่อ ชีวิตและทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน โดยมีโ ครงการตามแผนการดาเนิ นงานประจาปี
พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 43 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 28 โครงการ หรือคิดเป็น ร้ อยละ 56.12 อยู่ระหว่างการดาเนิน โครงการ จานวน 11 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 25.58 และโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.30
1.1 โครงการพัฒนาที่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินการ จานวน
28 โครงการ ดังนี้.1. โครงการซ่อมแซมบารุงรักษาสะพานและถนนที่ชารุดเสียหายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
2. โครงการจ้างเหมาเอกชนซ่อมบารุงไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายต่างๆ ภายใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3. โครงการทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร
4. โครงการติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร
5. โครงการขอใช้พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม
6. โครงการเชื่อมโยงคู่สายสัญญาณโทรศัพท์ระหว่างศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
กับตู้ควบคุมบริเวณทางแยกต่างๆ
7. โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลและบารุ งรักษาระบบไฟจราจรและระบบควบคุม
การจราจร
8. โครงการจ้างเหมาบารุงรักษาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า
9. โครงการจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์เมือง
10. โครงการตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับเทศกาลประเพณีและวันสาคัญต่างๆ
11. โครงการจ้างเหมาตัดแต่งไม้ใหญ่
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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12. จ้ างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรั กษาความสะอาดภายในเขตแขวง
นครพิงค์
13. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุค คลภายในการรักษาความสะอาดภายในแขวง
เม็งราย
14. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุค คลภายในการรักษาความสะอาดภายในแขวง
กาวิละ
15. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุค คลภายในการรักษาความสะอาดภายในแขวง
ศรีวิชัย
16. ติดตั้งไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
17. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมนตรีเชื่อมต่อถนนบารุงราษฎร์ ซอย 4
18. โครงการก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้าถนนศิริธร ซอย 1
19. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกพร้อมฝาบ่อพักถนนธารทอง
20. โครงการจ้างเหมาแรงงานในกิจการเดินรถโดยสารประจาทางเทศบาลนคร
เชียงใหม่
21. โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 (ช้างเผือก)
22. โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 (อาเขต)
23. โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3
24. โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน
ของงานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (ช้างเผือก)
25. โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน
ของงานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
26. โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน
ของงานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3
27. โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของงานระบบ
ขนส่งสาธารณะ
28. โครงการติดตั้งโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
1.2 โครงการพัฒนาที่อยู่ระหว่างการดาเนินการและกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จานวน 11 โครงการ ดังนี้.1. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ค.ส.ล.ถนนมูลเมือง ซอย 1
2. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ค.ส.ล.ซอยข้างวัดพวกเปีย
3. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้าถนนเจริญประเทศ ซอย 1
4. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ค.ส.ล.ถนน 12 สิงหา ซอย 1
5. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้าถนนเมืองสาตร
6. โครงการก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้าถนนเทพารักษ์
7. โครงการก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้าถนนโชตนา ซอย 8
8. โครงการก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้าถนนกู่เต้า
9. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ค.ส.ล.ถนนโชตนา ซอย 26
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10. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้าพร้อมถนนซอยจุมพล
11. โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบน้ าพุ ใ นคู เ มื อ งจากระบบปั๊ ม หอยโข่ ง เป็ น ระบบ
ปั๊มซัมเมิร์สซิเบิลพร้อมตู้คอนโทรลควบคุมระบบไฟฟ้า
1.3 โครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินการ จานวน
4 โครงการ ดังนี้1.
2.
3.
4.

โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีขนส่งแห่งที่ 1 (ช้างเผือก)
โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีขนส่งแห่งที่ 2 (อาเขต)
โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีขนส่งแห่งที่ 3
โครงการติดตั้งหมุดจราจรสะท้อนแสงบนถนน

2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาเทศบาลนครเชี ย งใหม่ ภ ายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯ ได้ดาเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้มีความสวยงาม
ร่ ม รื่ น โดยดู แ ลท านุ บ ารุ ง ต้ น ไม้ ใ ห้ ร่ ม รื่ น ทั่ ว ทั้ ง เขตเมื อ ง พร้ อ มทั้ ง ปลู ก ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ ตามถนนสายส าคั ญ
พื้นที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ทั้งการพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ
ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชน ราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ ช่ว ยกั น ปลู กดู แลรั กษาต้ น ไม้ ไม้ด อกไม้ป ระดั บในพื้ น ที่ ที่ แต่ ล ะ
หน่วยงานรับผิดชอบและได้ดาเนินโครงการเชียงใหม่เมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิ ต ที่ ดี ขึ้ น และเมือ งมี ส ภาพแวดล้ อมที่ น่ า อยู่ น่ า ท่ อ งเที่ ย ว โดยด าเนิน การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ
ทางอากาศ ติดตาม ตรวจสอบระดับมลพิษทางอากาศพร้อมดาเนินมาตรการการป้องกันและควบคุมการกระทา
ที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างเข้มงวด พัฒนาคุณภาพแหล่งน้าสาธารณะและพัฒนาระบบบาบัดน้าเสีย
ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ รวมถึงพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยทั้งการจัดเก็บ การกาจัดขยะ การนากลับมาใช้
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร โดยมีโครงการตามแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น
37 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 29 โครงการ
หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 78.38 อยู่ ร ะหว่างการดาเนิน โครงการ จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.11 และ
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.51
2.1 โครงการพัฒนาที่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินการ จานวน 29
โครงการ ดังนี้.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
โครงการรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน
โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่
โครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตเมือง
โครงการพฤกษาล้านนานานาพันธุ์
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการเมืองเชียงใหม่อากาศสะอาด
โครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องวัดควันดา
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง
โครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดเสียง
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากชุมชน
โครงการผลิตปุ๋ยหมักและเกษตรอินทรีย์
โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการกาจัดขยะ
โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของงานกาจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
โครงการซ่ อ มแซมอาคารและสิ่ ง ก่ อ สร้ า งของงานควบคุ ม และตรวจสอบ
การบาบัดน้าเสีย
โครงการจ้างเหมาสอบเทียบกล้องระดับและกล้องวัดมุม
โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะล้านนา ร. 9
โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะหนองบวกหาด
โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนกาญจนาภิเษก
โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสุขภาพบ้านเด่น
โครงการจ้ า งเหมาดู แ ลรั ก ษาสนามหญ้ า ต้ น ไม้ ใ หญ่ แ ละระบบสปริ ง เกอร์
รอบคูเมืองเชียงใหม่
โครงการวันต้นไม้ประจาปีแห่งชาติ
โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของฝ่ายสวนสาธารณะ
โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงานบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้า
โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
งานบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้า

2.2 โครงการพัฒ นาที่อ ยู่ระหว่างการด าเนิ นการและกันเงินไว้ เบิก จ่ายในปีง บประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 3 โครงการ ดังนี้1. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงลานขนถ่ายขยะ
2. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้าถนนมหาโชค ซอย 12 ถึงคลองแม่ข่า
3. โครงการปรับปรุงประตูคูเมืองตั้งแต่แจ่งหัวรินถึงแจ่งศรีภูมิ
2.3 โครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินการ จานวน
5 โครงการ แยกเป็น.1. โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการกาจัดขยะอันตราย
2. โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
งานควบคุมและตรวจสอบการบาบัดน้าเสีย
3. โครงการจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ากรณีประชาชนร้องเรียน
4. โครงการขุดลอกคลองแม่ข่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
5. โครงการขุดลอกลาเหมืองแม่หยวก
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
การดาเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม เทศบาลฯ ได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการพัฒนา
ด้านการศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการรณรงค์งานมวลชนสัมพันธ์
เพื่อสร้ างพลั งความร่วมมือในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดและแหล่งอบายมุข รวมทั้งส่ งเสริมพัฒนา
การศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบพร้อมสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณะสุ ข รวมทั้งเครือข่ายอนามัยชุมชน
ตลอดจนส่งเสริ มการกีฬาและนั นทนาการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมีน้าใจเป็นนักกีฬาให้ แก่
ชาวเมื อ งเชี ย งใหม่ นอกจากนี้ เทศบาลฯ ได้ ส ร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรม
จารี ต ประเพณี แ ละภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น รากฐานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม
ทางสถาปั ตยกรรมที่ มีคุณ ค่าทางประวัติ ศาสตร์ให้ คงอยู่และสื บทอดสู่ คนรุ่ นต่อไปในอนาคต โดยมี โ ครงการ
ตามแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 202 โครงการ พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
มีโครงการที่ดาเนิน การแล้วเสร็จ จานวน 180 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 89.11 อยู่ระหว่างการดาเนิน
โครงการ จานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.96 และโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 14 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 6.93
3.1 โครงการพัฒ นาที่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินการ จานวน
180 โครงการ ดังนี้.1. โครงการบริหารเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
2. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
3. โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในชุมชน
4. โครงการรณรงค์เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและอนุรักษ์เมือง
ประวัติศาสตร์เชียงใหม่
5. โครงการจ้างเหมาดูแลและบริการกาจัดปลวกบริเวณพื้นที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
กลางเวียงเชียงใหม่
6. โครงการจ้ า งเหมาบริ ก ารท าความสะอาดอาคารบริ เ วณพื้ น ที่ เ ครื อ ข่ า ย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
7. โครงการจ้างเหมาดูแลสวนไม้ดอกไม้ประดับบริเวณพื้นที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
กลางเวียงเชียงใหม่
8. โครงการก่อสร้างรั้วกั้นล้อมรอบคอมเพรสเชอร์ของระบบเครื่องปรับอากาศ
อาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
9. โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
ส่งเสริมการพัฒนาเมือง กองวิชาการและแผนงาน
10. โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน (สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
11. โครงการโรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร
สถานศึกษา)
12. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา)
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13. โครงการป้องกันยุงลายและควบคุมไข้เลือดออกในโรงเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา)
14. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
15. โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประจาปีของโรงเรียน (สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
16. โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาในขั้นพื้นฐาน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา)
17. โครงการประชุ ม ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น (สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร
สถานศึกษา)
18. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา)
19. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา)
20. โครงการปรั บปรุง หลั กสู ตรสถานศึก ษา (สนั บสนุน ค่า ใช้ จ่า ยในการบริ ห าร
สถานศึกษา)
21. โครงการจัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่และวันปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนที่จบการศึกษา (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
22. โครงการจัดกิจกรรมวิชาการของนักเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา)
23. โครงการจัดกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา)
24. โครงการพัฒนางานวิชาการของนักเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา)
25. โครงการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา)
26. โครงการพัฒ นาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย (สนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
27. โครงการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน
28. โครงการพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน (สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร
สถานศึกษา)
29. โครงการพัฒ นางานสั มพันธ์ชุมชนของโรงเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา)
30. โครงการแก้ปัญหาด้านการเรียนตามหลักสูตรการเรียนรู้ 8 สาระการเรียนรู้
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
31. โครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ (สนั บ สนุ น ค่ า ใข้ จ่ า ยในการบริ ห าร
สถานศึกษา)
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32. โครงการมอบสัมฤทธิบั ตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มอบวุฒิบัตรให้แก่
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และมอบประกาศนี ย บั ต รให้ แ ก่ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
33. โครงการส่ งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนในโรงเรียน (สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
34. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา)
โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
35. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน E-Learning
36. โครงการพั ฒ นาระบบการเรี ยนการสอนตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
37. โครงการอบรมทบทวนและพัฒนาความรู้ระบบคลังข้อสอบ
38. โครงการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของนั ก รเยนในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด เทศบาลนคร
เชียงใหม่
39. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
40. โครงการจัดนิทรรศการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
41. โครงการพั ฒ นากลุ่ ม ประสานงานวิ ช าการการจั ด การศึ ก ษาระดั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
42. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา)
43. โครงการพัฒ นาแหล่ งเรียนรู้ในโรงเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริห าร
สถานศึกษา)
44. โครงการจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ -เนตรนารี (สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร
สถานศึกษา)
45. โครงการส่งเสริมกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา)
46. โครงการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมของพ่ อ ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (สนั บ สนุ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
47 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา)
48. โครงการอนุ รัก ษ์ ส่ ง เสริ ม ศิล ปวัฒ นธรรมและภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น (สนับ สนุ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
49. โครงการส่งเสริมการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา)
50. โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
51. โครงการบารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคลังข้อสอบ
52. โครงการเช่าสถานที่ในการติดตั้ง Server โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน
เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ
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53. โครงการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของนั ก เรี ย น (สนั บ สนุ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
54. โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
55. โครงการบริการสารสนเทศ IT (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
56. โครงการค่ าอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสั งกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
57. โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สาหรับนั กเรียนระดับก่อนวัยเรียนและระดับ
ประถมศึกษาให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่, โงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่
58. โครงการจัดหาหนังสือเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
59. โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
60. โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
61. โครงการค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา)
62. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา)
63. โครงการป้องกันการทุจริตปลูกจิตสานักในสถานศึกษา (สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา)
64. โครงการร่วมงานวันครูสานักการศึกษา
65. โครงการจัดงานวันครู
66. โครงการพัฒนาข้าราชการครู (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
67. โครงการจัดซื้อและติดตั้งชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
68. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คา
69. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
70. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
71. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
72. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
73. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
74. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง
75. โครงการพัฒนาระบบแนะแนวทางการศึกษา (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา)
76. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่การประกันคุณภาพการศึกษา (สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
77.. โครงการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา)
78. โครงการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และผู้ ป กครอง
นักเรียน
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โครงการปรับปรุงและจัดการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการศึกษาปฐมวัย
โครงการสานสัมพันธ์วันปฐมวัย
โครงการฮอมปอยฮ้อยใจ๋ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนของเด็กเล็ก
โครงการหนูน้อยมารยาทงามระดับปฐมวัย (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา)
โครงการจัดหาวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้สู่เด็กปฐมวัย (สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนระดับ
ก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.และโรงเรียน
สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
โครงการนิเทศ/ติดตามการดาเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
โครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์
โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย
โครงการโรงแรมน่าอยู่น่าพัก
โครงการสร้างเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนด้านอาหารปลอดภัย
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาขยายเครือข่าย อย.น้อยในสถานศึกษา
โครงการปฏิวัติน้ามันทอดซ้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
โครงการอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการอบรมหลั กสู ตรสุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้ประกอบการอาหารและ
ผู้สัมผัสอาหาร
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110 โครงการพัฒ นาร้ านอาหารและแผงลอยให้ ได้ มาตรฐานร้ านอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย
111 โครงการพัฒนาโรงอาหารในโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร
112 โครงการสถานที่ทางานน่าอยู่น่าทางาน
113 โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่
115 โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
116 โครงการบริการอนามัยโรงเรียน
117 โครงการบริการอนามัยชุมขน
118 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
119 โครงการเฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น ทั น ตสุ ข ภาพในเด็ ก 3-5 ปี ในศู น ย์
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
120 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา
121 โครงการส่งเสริมสุขภาพในคลินิกเด็กดี (1-3 ปี)
122 โครงการจ้ า งเหมาเอกชนด าเนิ น การตรวจวิ นิ จ ฉั ย เทคนิ ค การแพทย์ แ ละ
พยาธิวิทยาของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
123 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
124 โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
125 โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
126 โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน
127 โครงการอบรมแกนนาเด็กและเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
128 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558
129 โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
130 โครงการจัดงานวันลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี
131 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชนในแขวง
นครพิงค์
132 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชนในแขวง
กาวิละ
133 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชนในแขวง
เม็งราย
134 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชนในแขวง
ศรีวิชัย
135 โครงการประชุมประจาเดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่
136 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
137 โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาวิสา0หกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
138 โครงการส่งเสริมอาชีพและธุรกิจชุมชนแขวงกาวิละ
139 โครงการพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชนแขวงเม็งราย
140 โครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชนแขวงนครพิงค์
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โครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชนแขวงศรีวิชัย
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ภายในแขวงศรีวิชัย
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
โครงการสารวจ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและบันทึกข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม
โครงการจ้างเหมาซ่อมบารุงระบบเครื่องเสียงตามสายของชุมชน
โครงการซ่อมแซมอาคารศาลาชุมชนทิพย์เนตร
โครงการตรวจเยี่ยมชุมชนตามนโยบายการบริหารราชการเชิงรุกภายใต้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนเชิงบูรณาการ
โครงการถนนคนเดินเชียงใหม่ (ถนนคนเดินวัวลายและถนนคนเดินราชดาเนิน)
โครงการเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่
โครงการเชียงใหม่เคาน์ดาวน์ 2018 (เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)
โครงการจัดทาคู่มือสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
และจังหวัดเชียงใหม่
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
โครงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเวียงเจียงใหม่
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เยาชน-ประชาชนสนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
โครงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
โครงการจัดกิจกรรมห้องสมุดศาลาแดง
โครงการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย นสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 รอบชิงชนะเลิศ ณ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น
โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการจ้างเหมาออกแบบและจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงอัฒจรรย์ไม่มีหลังคาสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
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173 โครงการก่อสร้างทางระบายน้าบริเวณโรงพลศึกษา 3
174 โครงการก่อสร้างทางระบายน้าบริเวณสนามฟุตบอล 2
175 โครงการปรั บปรุง ถนนลาดยางแอสฟัล ท์ติก ภายในสนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่
176 โครงการปรับปรุงแทงค์น้าสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
177 โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่
178 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสาหรับบุคคลซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในสังคมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
179 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่
180 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
2.2 โครงการพัฒ นาที่อ ยู่ระหว่างการด าเนิ นการและกันเงินไว้ เบิก จ่ายในปีง บประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 8 โครงการ ดังนี้.1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
2. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD) (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
3. โครงการจัดซื้อและติดตั้งชุดโปรแกรมช่วยสอนและสร้างเสริมสาหรับห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart classroom)
4. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
5. โครงการจั ด หาสื่ อ การเรี ย นการสอนและวั ส ดุ ก ารศึ ก ษาหรื อ เครื่ อ งเล่ น
พัฒนาการเด็ก
6. โครงการบริการผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
7. โครงการจ้างเหมาดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Hospital OS สาหรับ
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
8. โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
2.3 โครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินการ จานวน
14 โครงการ ดังนี้.1.
โครงการจ้างเหมาบริการทาความสะอาดพรมบริเวณหอศิลปวัฒนธรรม
2.
โครงการพิธีเปิดนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
3.
โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง
กองวิชาการและแผนงาน
4.
โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒ นาการศึกษา
ดีเด่น (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
5.
โครงการจัดซื้อและติดตั้งโปรแกรมเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6.
โครงการทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนปลายปีโดยใช้ข้อสอบกลาง
7.
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรมเฝ้าระวังควบคุมโรค
8.
โครงการจ้างเหมาจัดทาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหาร
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์อาหารปลอดภัยของเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการสอบเทีย บเครื่อ งมือ ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่
โครงการพัฒนาองค์กรชุมชน
โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการด าเนิ น การตามภารกิ จ ถ่ า ยโอนศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการประชาสัมพันธ์ปั่นจักรยานแอ่วเมืองเก่า

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
การด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาเทศบาลนครเชี ย งใหม่ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดาเนินการป้องกันและรักษาความสงบ
ตลอดจนความปลอดภัยให้กับชุมชน นอกจากนี้เทศบาลฯ ยังมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลฯ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคน
ในชุ ม ชน รวมทั้ ง การป้ อ งกั น อั น ตรายจากปั ญ หาความไม่ ป ลอดภั ย ต่ า งๆ โดยใช้ ก ระบวนการสร้ า งเสริ ม
ความปลอดภั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยึ ด หลั ก การร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น ระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชนและชุ ม ชน
เป็นพื้นฐาน โดยมีโครงการตามแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 16 โครงการ พบว่า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 13 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 81.25
อยู่ระหว่างการดาเนิน โครงการ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25 และโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50
4.1 โครงการพัฒนาที่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินการ จานวน 13
โครงการ ดังนี้.1. โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) สานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่
2. โครงการจ้า งเหมาบริก ารยามรั กษาความปลอดภั ยหอศิ ล ปวั ฒ นธรรมเมื อ ง
เชียงใหม่, หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
3. โครงการอบรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
4. โครงการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ
5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. โครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย
8. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่
9. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย
10. โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลและบารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและระบบ
ควบคุมกล้องภายในศูนย์ควบคุม CCTV
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11. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินศูนย์ฝึกอบรม
และควบคุมสัญญาณไฟจราจร
12. โครงการเอกชนรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินโรงผสมยางแอสฟัลท์
13. โครงการจ้ า งเหมาเอกชนรั ก ษาความปลอดภั ย โรงงานปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ า
เทศบาลนครเชียงใหม่
4.2 โครงการพั ฒ นาที่อยู่ ระหว่า งการดาเนิ นการและกัน เงิ นไว้ เบิก จ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 1 โครงการ ดังนี้.1.

โครงการจ้างเหมาเอกชนเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้อง CCTV จากสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารไปยังห้องควบคุมเทศบาลนครเชียงใหม่

4.3 โครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินการ จานวน
2 โครงการ ดังนี้.1.
2.

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งทุกระดับ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
การดาเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการพัฒนาองค์กร เทศบาลฯ ได้เพิ่มประสิ ทธิภ าพการทางานของเทศบาลฯ เพื่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนโดยการพัฒนาโครงสร้างการบริหารราชการของเทศบาลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองอย่างทั่วถึง รวมทั้งยังได้สนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือในลักษณะพหุภาคีระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมือง ตลอดจน
ได้สร้างช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิด เห็นในการพัฒนาเมืองและพัฒนาชุมชนของตนเอง
เพื่อให้ตรงกับความต้องการและความจาเป็นอย่างแท้จริงของประชาชน ประสานความร่วมมือและการสนับสนุน
การทางานร่ ว มกั น กับ องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ รวมทั้งหน่ว ยงานราชการต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้ กับ
เมืองเชียงใหม่และประเทศ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลฯ ได้รับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม
เพื่อสร้างความรู้ความสามารถไปเพิ่มประสิทธิภาพของการทางานให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ สนองต่อความต้องการ
ของประชาชนมากขึ้น โดยมีโครงการตามแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 117 โครงการ
พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 94 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ
80.34 อยู่ระหว่างการดาเนิน โครงการ จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.56 และโครงการที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ จานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.09 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2.5
5.1 โครงการพัฒนาที่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินการ จานวน 94
โครงการ ดังนี้.1.

โครงการจัดกิจกรรมพิเศษหรือโครงการพิเศษตามนโยบายรัฐบาลจังหวัดและ
เทศบาล
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน)
โครงการเทศบาลพบประชาชน
โครงการสัมมนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลความสะอาดภายในอาคารสานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่
โครงการจ้างเหมาดูแลกาจัดปลวกสานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลและรักษาระบบโทรศัพท์ภายในของสานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการจ้ า งเหมาเอกชนดู แ ลระบบน้ าประปาและห้ อ งสุ ข าภายในอาคาร
สานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาระบบลิฟท์อาคารสานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่
โครงการจ้ า งเหมาเอกชนดูแ ลรัก ษาเครื่ อ งปรั บอากาศอาคาร 5 ส านั กงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการซ่ อมแซมอุปกรณ์และเครื่ องมือ เครื่อ งใช้ใ นการปฏิบัติ งานของฝ่ า ย
บริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
โครงการจ้างเหมาเอกชนบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (ONLINE) สาหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตรประจาตัว
ประชาชน
โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายุก่อนกาหนด
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 5
โครงการจัดพิธีเปิดอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 5
โครงการจ้างเหมาดูแลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของสานักการคลัง
โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
งานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน
โ ค ร ง ก า ร จ้ า ง เ ห ม า เ อ ก ช น ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า วี ดี ทั ศ น์ แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
ผ่านสถานีโทรทัศน์
โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์
ทีวีอินเตอร์เน็ต และจอโทรทัศน์ LED ขนาดใหญ่
โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการจัดทาหนังสือรายงานประจาปี
โครงการจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์วารสารเทศบาล (เวียงพิงค์)
โครงการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลฯ ผ่านสถานีวิทยุ
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27. โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
28. โครงการจั ด ท าเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข องเทศบาลนคร
เชียงใหม่
29. โครงการเผยแพร่ ส รุป แผนงาน/โครงการที่ ใ ช้ จ่ า ยตามงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี
30. โครงการจัดทาแผนชุมชน
31. โครงการจัดทาแผนดาเนินงานประจาปี
32. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
33. โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจาปี
34. โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
35. โครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสานึกต่อต้านการทุจริต
36. โครงการสั ม มนาวิ ช าการตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ตั้ ง ศาลปกครอง
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
37. โครงการจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดสานักงานแขวงนครพิงค์
38. โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสานักงานแขวงนครพิงค์
39. โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของแขวง
นครพิงค์
40. โครงการจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดสานักงานแขวงกาวิละ
41. โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของแขวง
กาวิละ
42. โครงการขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ
43. โครงการจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดสานักงานแขวงเม็งราย
44. โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสานักงานแขวงเม็งราย
45. โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของแขวง
เม็งราย
46. โครงการจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดสานักงานแขวงศรีวิชัย
47. โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสานักงานแขวงศรีวิชัย
48. โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบั ติงานของแขวง
ศรีวิชัย
49. โครงการรายงานการติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาล
นครเชียงใหม่
50. โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของงานรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
51. โครงการซ่อ มแซมอุ ปกรณ์และเครื่อ งมือ เครื่ องใช้ใ นการปฏิ บัติ งานของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
52. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2/148
53. โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสานักการศึกษา
54. โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
สานักการศึกษา
55. โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพด้านการปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
56. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากรของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่
57. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
58. โครงการอบรมด้านอุบัติภัยและอุบัติภัยหมู่แก่บุคลากรของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่
59. โครงการอบรมด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่
60. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
และผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
61. โครงการอบรมด้า นการป้อ งกั น อัค คี ภัย และการซ้ อมแผนเตรี ยมรั บการเกิ ด
อัคคีภัยแก่บุคลากรของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
62. โครงการจ้างเหมาบารุงรักษาลิฟท์ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
63. โครงการจ้างเหมาบริการทาความสะอาดโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
64. โครงการจ้างเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย
65. โครงการจ้างเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์บริการแพทย์แผนไทย 1
66. โครงการจ้างเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
67. โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่
68. โครงการจ้ า งเหมาเชื่ อ มต่ อ ระบบ Internet ของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่
69. โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
70. โครงการจ้างเหมาดูแลเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล
(CR) พร้อมชุดอุปกรณ์และรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS)
71. โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของสานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
72. โครงการพัฒนาและ/ปรับปรุงสุสานช้างเผือก
73. โครงการพัฒนาและ/ปรับปรุงสุสานหายยา
74. โครงการพัฒนาและ/ปรับปรุงสุสานช้างคลาน
75. โครงการพัฒนาและ/ปรับปรุงสุสานบ้านท่อเมืองลัง
76. โครงการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด
77. โครงการจ้ า งเหมาเอกชนรั ก ษาความสะอาดและบ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ศู น ย์
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
78. โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของฝ่ายสาธารณูปโภค
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79. โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
80. โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของฝ่ายวิศวกรรมจราจร
81. โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
82. โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
83. โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
งานธุรการ ส่วนช่างสุขาภิบาล
84. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและ/ติดตั้งในงานประเพณี รัฐพิธีและงานประดับ
ไฟฟ้าตามสถานที่ต่างๆ
85. โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
กองสวัสดิการสังคม
86. โครงการตกแต่งภายในและด้านหน้าอาคารสานักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนคร
เชียงใหม่ตามเทศกาลต่างๆ
87. โครงการจ้างเหมาบริการทาความสะอาดภายในอาคารสานักงานการท่องเที่ยว
เทศบาลนครเชียงใหม่
88. โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
งานธุรการ สานักการช่าง
89. โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
90. โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
ส่วนออกแบบและก่อสร้าง
91. โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 2
92. โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 3
93. โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 4
94. โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 5
5.2 โครงการพั ฒ นาที่อยู่ ระหว่า งการดาเนิ นการและกัน เงิ นไว้ เบิก จ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 3 โครงการ ดังนี้.1.
2.
3.

โครงการกาหนดและจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
โครงการพัฒนาและ/ปรับปรุงสุสานสันกู่เหล็ก
โครงการพัฒนาและ/ปรับปรุงสุสานบ้านเด่น
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5.3 โครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินการ จานวน
20 โครงการ ดังนี้.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งทุกระดับ
โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
โครงการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล
โครงการแถลงข่าวสื่อมวลชน
โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สี่ปี
โครงการประสานและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจและการกระจายอานาจ
สู่ท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities)
โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสานักงานแขวงกาวิละ
โครงการอบรมระบบการเงิ น และบั ญ ชี แ ก่ พ นั ก งานการเงิ น และผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการจ้างเหมาจัดทาและดูแลเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการจัดทาออกแบบและดูแลระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิค
โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลเทศบาล สถานบริการ
สาธารณสุขและศูนย์แพทย์แผนไทย
โครงการงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น (เทศกาลราวงบงโอโดริ)
โครงการซ่ อ มแซมที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งของสถานธนานุ บ าลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
โครงการซ่ อ มแซมที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งของสถานธนานุ บ าลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2
โครงการซ่ อ มแซมที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งของสถานธนานุ บ าลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 3
โครงการซ่ อ มแซมที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งของสถานธนานุ บ าลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 4
โครงการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ส่วนที่ ๓
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงาน
ของเทศบาลนครเชียงใหม่
๓.๑ หลักการและเหตุผล
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการจั ด ทาแผนพัฒ นาองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจ
หน้าที่ดังนี้ ข้อ ๒๙ (๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ ข้อ ๒๙ (๒)
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 (๓)
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็น ดังกล่ าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีล ะหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
จากระเบี ย บฯ ดั งกล่ า วข้ างต้น จะเห็ นได้ว่ าการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น ถือเป็นขั้นตอนที่สาคัญอย่างยิ่งของการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากจะทาให้ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนฯ ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนและกิจกรรมที่ได้กาหนดไว้ในแผนฯ ว่าได้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่
นอกจากนี้การติดตามและประเมินผลแผนฯ ยังทาให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการนาแผนงานหรือ
โครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Planning) ๕ ด้าน ดังนี้
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
๑.๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลนครเชียงใหม่
จึงต้องมีการประเมิน ผลความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เพื่อทราบความก้าวหน้า และผลการดาเนินงาน
ว่าบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ห รือไม่ สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของปร ะชาชนใน
ท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด และนามาพัฒนาการดาเนินการแก้ไขปัญหาสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ได้กาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่นให้ท้องถิ่น
เกิดการพัฒ นาอย่ างเต็มศักยภาพ จึงให้ ความสาคัญในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด (KPI) ที่วางไว้
หรือไม่ รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลว่ามีมากน้อยเพียงใด ตลอดจนการ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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นาข้อเสนอแนะที่ได้รับทราบมาทาการปรับปรุงแผนดาเนินงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป
๓.๒ วัตถุประสงค์
๑) ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงานตามแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) วิ เ คราะห์ ปั ญ หาของประชาชนที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานตามแผนการด าเนิ น งาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓) รับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาการดาเนินงานและการบริการของ
เทศบาลนครเชียงใหม่
๓.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) เพื่อทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงานตาม
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) เพื่ อ ทราบปั ญ หาที่ มี ต่ อ ผลการด าเนิ น งานตามแผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓) เพื่อนาข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานและการบริการของ
เทศบาลนคร เชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓.๔ วิธีการดาเนินการวิจัย
ส าหรั บ การวิจั ย การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริ การของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ในครั้งนี้ จะใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิ งปริมาณ (Quantitative
Research) โดยมีวิธีการวิจัย คือ การใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
๓.๕ วิธีการสุ่มตัวอย่างและจานวนตัวอย่างที่จัดเก็บ
๓.๕.๑ วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การจัดเก็บแบบสอบถามจากประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งในปี
พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลฯ มีจานวนประชากรทั้งสิ้น ๑๒๙,๐๕๙ คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบทราบโอกาสของ
ความน่าจะเป็น ซึ่งในการนี้แต่ละหน่วยของประชากรจะถูกเลือกเข้ามาไว้ในตัวอย่าง (Probability Sampling)
และใช้วิธีการกาหนดตัวอย่าง (Determination of Sample Size) โดยคานวณตัวอย่างจากตารางของ Taro
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ค่าความคลาดเคลื่อน 5% ซึ่งจากผลการคานวณได้ประชากรตัวอย่างที่
ต้องดาเนินการจัดเก็บจานวนทั้งสิ้น ๔๐๐ ตัวอย่าง โดยเทศบาลฯ ได้ดาเนินการจัดเก็บแบบสอบถามตามเขต
พื้นที่การให้บริการของ เทศบาลฯ ทั้ง ๔ แขวง ประกอบด้วย แขวงนครพิงค์ แขวงเม็งราย แขวงกาวิละ และ
แขวงศรีวิชัย นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงได้จัดส่งแบบสอบถามดังกล่าว
ไปยังหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล วัด รวมทั้งบริษัท ร้านค้า และองค์กรภาคี
เครือข่ายต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ ทางไปรษณีย์ เพื่อให้ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์มีความถูกต้องและคลอบคลุมใน
ทุกภาคส่วน
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๓.๕.๒ จานวนตัวอย่างที่จัดเก็บ
จานวนแบบสอบถามที่เทศบาลฯ ดาเนินการจัดเก็บในครั้งนี้มีทั้งสิ้น ๕๐๐
ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินงานงานของเทศบาลฯ ใน
ภาพรวม จ านวน 400 ตั ว อย่ า ง และสอบถามจากหน่ ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ สถาบั น การศึ ก ษา
โรงพยาบาล วัด รวมทั้งบริษัท ร้านค้า และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ ที่มีความรู้ความ
สามารถเฉพาะด้าน จานวน 100 ตัวอย่าง
๓.๖ ลักษณะของแบบสอบถาม
ในการศึกษาวิจัยการประเมินผลครั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดาเนินการโดยจัดทา
แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของค่าร้อยละ และแปลผลเชิงปริมาณและเชิงพรรณนา ซึ่งแบ่งการ
ประเมินเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ ๒ ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครเชียงใหม่
ส่วนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนคร
เชียงใหม่
๓.๗ ผลการศึกษาวิจัย
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสอบถามกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตั ว แทนจากภาคประชาชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง ๙๗ ชุมชน ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย บริษัทห้างหุ้นส่วนจากัด
ร้านค้า ตลอดจนตัวแทนจากสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ในเขตเทศบาล
จานวน ๕๐๐ ตัวอย่ าง พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๓ มีอายุ
อยู่ระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๙ มีการศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็น
ร้อยละ ๒๘.๓๗ และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๕ (ตารางที่ ๓.๑)
ตารางที่๓.๑ แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม
อายุ
- ต่ากว่า ๒๑ ปี
- ๒๑ – ๓๐ ปี
- ๓๑ – ๔๐ ปี
- ๔๑ – ๕๐ ปี

ร้อยละ
๔๙.๕๗
๕๐.๔๓
๑๐๐.๐๐
๑๗.12
๑๗.๓๔
๑๗.๗๙
๑๕.๗๗
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ตารางที่๓.๑ (ต่อ)
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
- ๕๑ – ๖๐ ปี
- มากกว่า ๖๐ ปี
รวม
การศึกษา
- รับจ้างทั่วไป
- ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
- ข้าราชการ/พนักงานราชการ
- พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
- พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
- นักเรียน/นักศึกษา
- ข้าราชการบานาญ
- แม่บ้าน
- ว่างงาน
รวม

ร้อยละ
๑๕.๕๔
๑๖.๔๔
๑๐๐.๐๐
๒๗.๐๕
๒๕.๐๕
๑๘.๑๘
๑๒.๕๐
๑๐.๔๕
๔.๐๙
๑.๑๔
๐.๖๘
๐.๔๕
๑๐๐.๐๐
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ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ของเทศบาลนครเชียงใหม่
สาหรับการวิเคราะห์ความพึงพอใจ เทศบาลฯ มีการคิดคะแนนจากเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
ดังนี้
- ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น น้อยที่สุด
มีค่าคะแนน ๑
- ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น น้อย
มีค่าคะแนน ๒
- ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ปานกลาง
มีค่าคะแนน ๓
- ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มาก
มีค่าคะแนน ๔
- ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มากที่สุด
มีค่าคะแนน ๕
สูตรการคานวณ : หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผล ดังนี้
๑) การวิเคราะห์คะแนนคาตอบ ในแต่ละประเด็นแล้วคิดค่าคะแนนโดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนคาตอบ แบ่งเป็น ๕ ระดับ กาหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้
ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ช่วงคะแนน
๔.๒๑ – ๕.๐๐
๓.๔๑ – ๔.๒๐
๒.๖๑ – ๓.๔๐
๑.๘๑ – ๒.๖๐
๑.๐๑ – ๑.๘๐

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

๒) การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น โดยนาคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อย่อยมา
รวมกัน หารด้วยจานวนข้อย่อย จะได้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น =
(คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจข้อย่อยที่ ๑ + คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจข้อย่อยที่ ๒ + ......+ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจข้อย่อยที่ n)
จานวนข้อย่อยทั้งหมด

๓) การแปรค่าคะแนนความพึงพอใจในรูปของร้อยละ ตามสูตรคานวณ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจ =

คะแนนความพึงพอใจ x ๑๐๐
๕

2.1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
นครเชียงใหม่
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งจากแบบสอบถามฯ สามารถวิเคราะห์ผลความพึงพอใจได้ ดังนี้.-
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ตารางที่ ๓.2 ความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลนครเชียงใหม่
การดาเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม
- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
- ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
การดาเนินโครงการ/กิจกรรม
- เทศบาลฯ ดาเนินงานด้วยความ
โปร่งใส/ตรวจสอบได้
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
- การดาเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
- มีการนาผลการติดตามไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
- การดาเนินงานในโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลฯ มีความ
คุ้มค่ากับงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
- การรายงานผลการดาเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

มากที่สดุ
๒๒.๘๓

ร้อยละของความพึงพอใจ
ร้อยละความ ค่า ระดับความ
เฉลี่ย พึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ พึงพอใจ
๔๖.๔๐ ๒๔.๕๗ ๕.๔๖
๐.๗๔
๗๗.๐๒
๓.๘๕
มาก

๒๑.๘๔

๔๔.๙๑

๒๖.๕๕

๕.๙๖

๐.๗๔

๗๖.๒๓

๓.๘๑

มาก

๒๑.๗๐

๔๑.๔๐

๒๙.๔๓

๖.๔๘

๑.๐๐

๗๕.๒๖

๓.๗๖

มาก

๒๐.๗๕

๔๒.๕๐

๒๙.๒๕

๖.๐๐

๑.๕๐

๗๕.๐๐

๓.๗๕

มาก

๒๐.๗๐

๔๑.๑๕

๓๐.๙๒

๖.๗๓

๐.๕๐

๗๔.๙๖

๓.๗๕

มาก

๑๘.๖๔

๔๔.๕๘

๒๘.๒๑

๗.๕๖

๑.๐๑

๗๔.๔๖

๓.๗๒

มาก

๒๐.๙๐

๓๙.๐๕

๓๒.๕๙

๖.๒๒

๑.๒๔

๗๔.๔๓

๓.๗๒

มาก

๑๘.๓๐

๔๐.๘๕

๓๓.๐๘

๖.๕๒

๑.๒๕

๗๓.๖๘

๓.๖๘

มาก

๑๕.๘๘

๔๓.๙๒

๓๒.๕๑

๖.๔๕

๑.๒๔

๗๓.๓๕

๓.๖๗

มาก

๑๗.๐๔

๔๐.๓๕

๓๒.๓๓

๘.๗๗

๑.๕๐

๗๒.๕๓

๓.๖๓

มาก

๑๙.๘๖

๔๒.๕๑

๒๙.๙๔

๖.๖๑

๑.๐๗

๗๔.๗๐

๓.๗๓

มาก

จากตารางที่ ๓.2 พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจผลการดาเนินงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลนครเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๐ โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยู่ที่ ๓.๗๓
เมื่อพิจ ารณาความพึงพอใจของประชาชนต่อ ผลการดาเนินงานตามหลั กธรรมาภิบาลของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ จาแนกตามการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า ๓ อันดับแรกที่ประชาชนส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ
๗๗.๐๒ รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๓
และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๖ ตามลาดับ
สาหรับการดาเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย ซึ่งพิจารณาจากค่าร้อยละ
ของความพึงพอใจที่อยู่ใน ๓ อันดับสุดท้าย พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องของการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๓ ซึ่งประชาชนมี
ความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการติดตามและตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานโครงการต่างๆ ของเทศบาลฯ เพิ่มมากขึ้น
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ถัดมาคือการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ คิดเป็นร้อยละ
๗๓.๓๕ โดยประชาชนมีความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ผ่าน
ระบบ Call Center, เว็บไซต์ของเทศบาลฯ, Facebook และ application Line ฯลฯ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ผลการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลฯ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ
และการดาเนินงานในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลฯ มีความคุ้มค่ากับงบประมาณ ที่ได้รับ
จัดสรร คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘ ซึ่งประชาชนมีความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรจะต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ของเทศบาลฯ อย่างใกล้ชิด (รายละเอียดตามแผนภูมทิ ี่ 3.1)
แผนภูมิที่ ๓.๑ ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลนครเชียงใหม่
ร้อยละ

๗๘.๐๐
๗๗.๐๐
๗๖.๐๐
๗๕.๐๐

๗๔.๐๐
๗๓.๐๐

๗๗.๐๒
๗๖.๒๓
๗๕.๒๖ ๗๕.๐๐
๗๔.๙๖

๗๔.๔๖ ๗๔.๔๓
๗๓.๖๘

๗๓.๓๕
๗๒.๕๓

๗๒.๐๐

๗๑.๐๐
๗๐.๐๐
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2.2 ความพึงพอใจในของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล
นครเชียงใหม่
2.2.1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมของ
เทศบาลนครเชียงใหม่
จากการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ ผลการด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ ในภาพรวมของเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๙ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๙ (รายละเอียดตามตารางที่ 3.3)
ตารางที่ ๓.3 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลนครเชียงใหม่
การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์

แขวง
นครพิงค์
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ๗๓.๓๐
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการ ๗๒.๙๖
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา 75.77
คุณภาพชีวิตและจิตสานึก
ด้านศิลปวัฒนธรรม
๗๗.๐๗
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
เสริมสร้างความปลอดภัย
และบรรเทาสาธารณภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร ๗๔.๐๐
จัดการและพัฒนาองค์กร
ภาพรวม
๗๔.๖๒

ร้อยละของความพึงพอใจ
ร้อยละ
ค่า
แขวง
แขวง
แขวง หน่วยงาน ความพึงพอใจ เฉลี่ย
กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย ที่เกีย่ วข้อง ในภาพรวม
๗๗.๖๖ ๖๔.๔๙ ๕๖.๒๗ ๕๘.๘๙
๖๗.๗๘
๓.๓๙

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
ปานกลาง

๗๘.๖๘

๖๕.๓๐

๕๖.๑๒

๖๔.๐๐

๖๘.๒๐

๓.๔๑

มาก

๗๘.๗๖

๖๕.๘๔

๕๖.๕๗

๗๖.๖๗

๖๙.๖๓

๓.๔๘

มาก

๗๘.๙๗

๖๘.๘๙

๗๙.๗๔

๗๓.๙๔

๗๖.๔๔

๓.๘๒

มาก

๗๘.๐๕

๖๕.๙๓

๕๒.๒๔

๖๕.๕๗

๖๖.๙๓

๓.๓๕

ปานกลาง

๗๘.๔๒

๖๖.๐๙

๖๐.๑๙

๖๗.๘๑

๖๙.๗๙

๓.๔๙

มาก

และเมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจการ
ดาเนินงานของเทศบาลฯ ในการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
๗๖.๔๔ รองลงมาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 69.63 ถัดมาคือ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 68.20 ถัดมาคื อการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 67.78 และการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๓ ตามลาดับ
(รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.2)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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แผนภูมิที่ ๓.2 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล
นครเชียงใหม่
ร้อยละ
๗๘.๐๐

๗๖.๔๔

๗๖.๐๐
๗๔.๐๐

๗๒.๐๐
๗๐.๐๐
๖๘.๐๐

๖๙.๖๓
๖๘.๒๐

๖๗.๗๘

๖๖.๙๓

๖๖.๐๐
๖๔.๐๐
๖๒.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนจากการให้บริการจาแนกตามพื้นที่บริการ พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการให้บริการของแขวงกาวิละมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.42 รองลงมา
คือ แขวงนครพิงค์ คิดเป็นร้อยละ 73.30 ถัดมาคือแขวงเม็งราย คิดเป็นร้อยละ 64.49 และแขวงศรีวิชัย
คิดเป็นร้อยละ 56.27 ตามลาดับ (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.3)
แผนภูมิที่ ๓.3 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานจาแนกตามพื้นที่บริการของ
เทศบาลนครเชียงใหม่
ร้อยละ
80.00

77.66
73.30

75.00
70.00

64.49

65.00
60.00

56.27

55.00
50.00
แขวงกาวิละ

แขวงนครพิงค์

แขวงเม็งราย

แขวงศรีวิชัย

2.2.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลนครเชียงใหม่
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในส่ ว นของความพึงพอใจของประชาชนต่ อผลการด าเนิน งานของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.78 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.3๙ (รายละเอียดตามตารางที่ 3.4)
ตารางที่ ๓.4 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์
- การปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
ในเขตเทศบาลฯ
- การปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ระบายน้า และรางระบายน้า
ในเขตเทศบาลฯ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล
และรักษาระบบไฟฟ้า
สาธารณะในเขตเทศบาลฯ
- การให้บริการรถโดยสาร
ประจาทางของเทศบาลฯ
- การทาสีตีเส้นจราจร และการ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟสัญญาณ
จราจรในเขตเทศบาลฯ
- การปรับปรุง ตกแต่ง ภูมิ
ทัศน์ในเขตเทศบาลฯ
ภาพรวม

แขวง
นครพิงค์

ร้อยละของความพึงพอใจ
ร้อยละความ ค่า ระดับความ
แขวง
แขวง
แขวง หน่วยงาน พึงพอใจใน เฉลี่ย พึงพอใจ
กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย ที่เกีย่ วข้อง ภาพรวม

74.40

80.62

63.95

55.45

60.00

69.38

3.47

มาก

73.60

76.70

62.96

55.25

53.33

67.99

3.40

ปานกลาง

76.20

77.94

66.17

56.04

62.22

67.58

3.38

ปานกลาง

70.00

76.91

63.70

55.05

53.33

67.37

3.37

ปานกลาง

73.20

75.88

66.17

56.04

60.00

67.22

3.36

ปานกลาง

72.40

77.94

63.95

59.80

64.44

67.16

3.36

ปานกลาง

73.30

77.66

64.49

56.27

58.89

67.78

3.39

ปานกลาง

และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลฯ จาแนก
ตามพื้นที่การให้บริ การ พบว่า แขวงที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ แขวงกาวิละ คิดเป็นร้อยละ
77.66 รองลงมาคือแขวงนครพิงค์ คิดเป็นร้อยละ 73.30 ถัดมาคือแขวงเม็งราย คิดเป็นร้อยละ 64.49 และ
แขวงศรีวิชัย คิดเป็นร้อยละ 56.27 ตามลาดับ (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.4)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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แผนภูมิที่ ๓.4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ในยุทธศาสตร์
ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จาแนกตามพื้นที่บริการ)
ร้อยละ
80.00

77.66
73.3

75.00
70.00

64.49

65.00
60.00

56.27

55.00
50.00
แขวงกาวิละ

แขวงนครพิงค์

แขวงเม็งราย

แขวงศรีวิชัย

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ใน
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐาน จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ๓ อันดับแรกที่ประชาชน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 69.38
รองลงมาคือการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้า และรางระบายน้าในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 67.99
และการปรับปรุ ง ซ่อมแซม ดูแลและรั กษาระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 67.58
ตามลาดับ
สาหรับการดาเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย ซึ่งพิจารณาจากค่าร้อยละ
ของความพึงพอใจที่อยู่ใน ๓ อันดับสุดท้าย พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องของการปรับปรุง
ตกแต่ง ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ ที่ประชาชนคิดว่าควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 67.16 ซึ่งประชาชนมีความ
คิดเห็นว่าเทศบาลฯ ควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลฯ โดยการเพิ่มสวนสาธารณะและปลูกต้นไม้ยืนต้นให้
มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้เอื้ออานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเมืองให้มี
ความสวยงามมากขึ้น
ถัดมาคือการทาสีตีเส้นจราจร และการปรับปรุงซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรในเขตเทศบาลฯ
คิดเป็นร้อยละ 67.22 ซึ่งประชาชนมีความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรมีการทาสีตีเส้นถนนให้ชัดเจนและตรวจสอบ
ปรับปรุง ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรอยูใ่ นสภาพที่ดเี สมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติบนท้องถนน
และการให้บริการรถโดยสารประจาทางของเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 67.37 ซึ่งประชาชนมี
ความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรเพิ่มรถโดยสารประจาทางของเทศบาลฯ ให้มากเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.5)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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แผนภูมิที่ ๓.5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ในยุทธศาสตร์
ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)
ร้อยละ
๗๐.๐๐
๖๙.๕๐

๖๙.๓๘

๖๙.๐๐
๖๘.๕๐

๖๗.๙๙

๖๘.๐๐

๖๗.๕๘

๖๗.๕๐

๖๗.๓๗

๖๗.๒๒

๖๗.๑๖

๖๗.๐๐
๖๖.๕๐
๖๖.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในส่วนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ ใน
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 68.20 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.41 (รายละเอียดตามตารางที่ 3.5)
ตารางที่ ๓.5 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์
- การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและมลพิษทางอากาศใน
เขตเทศบาลฯ
- การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลฯ
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังในเขตเทศบาลฯ
- การปรับปรุงคุณภาพน้าในแม่น้า
คูคลองในเขตเทศบาลฯ
- การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่และ
สวนสาธารณะในเขตเทศบาลฯ
ภาพรวม

แขวง
นครพิงค์
70.20

ร้อยละของความพึงพอใจ
ร้อยละความ ค่า ระดับความ
แขวง
แขวง
แขวง หน่วยงาน พึงพอใจใน เฉลี่ย พึงพอใจ
กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย ที่เกีย่ วข้อง ภาพรวม
79.59 66.17 53.47 66.67
70.10
3.51
มาก

74.80

78.76

66.91

55.84

75.56

69.23

3.46

มาก

72.40

77.73

๖5.43

55.84

57.78

68.14

3.41

มาก

74.00

77.53

64.94

56.44

48.89

67.32

3.37 ปานกลาง

73.40

79.79

63.00

59.01

71.11

66.20

3.31 ปานกลาง

72.96

78.68

65.30

56.12

64.00

68.20

3.41

มาก
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และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลฯ จาแนกตาม
พื้นที่การให้บริการ พบว่า แขวงที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ แขวงกาวิละ คิดเป็นร้อยละ 78.68
รองลงมาคือแขวงนครพิงค์ คิดเป็นร้อยละ 32.96 ถัดมาคือแขวงเม็งราย คิดเป็นร้อยละ 65.30 และแขวง
ศรีวิชัย คิดเป็นร้อยละ 51.12 ตามลาดับ (รายละเอียดตามแผนภูมทิ ี่ 3.6)
แผนภูมิที่ ๓.6 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ในยุทธศาสตร์
ที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จาแนกตามพื้นที่บริการ)
ร้อยละ
85.00
80.00

78.68

75.00

72.96

70.00
65.3

65.00
60.00

56.12

55.00
50.00
แขวงกาวิละ

แขวงนครพิงค์

แขวงเม็งราย

แขวงศรีวิชัย

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ใน
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ๓ อันดับแรกที่
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศใน
เขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 70.10 รองลงมาคือการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลฯ
คิดเป็นร้อยละ 69.23 และการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 68.14
ตามลาดับ
สาหรับการดาเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย ซึ่งพิจารณาจากค่าร้อยละ
ของความพึงพอใจที่อยู่ใน 2 อันดับสุดท้าย พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องของการดูแล
รักษาต้นไม้ใหญ่ และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 66.20 โดยประชาชนมีความเห็นว่า
เทศบาลฯ ควรจั ด เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้า ไปดู แ ลต้น ไม้แ ละตัด แต่ งกิ่ ง ไม้ อ ย่ างถู กต้ อ งตามหลั ก พฤกษศาสตร์ และ
เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลความสะอาดในสวนสาธารณะอย่างสม่าเสมอ
ถัดมาคือการปรับปรุงคุณภาพน้าในแม่น้า คูคลองในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 67.72
โดยประชาชนมีความเห็นว่า เทศบาลฯ ควรใช้มาตรการเด็ดขาดกับประชาชนหรือบ้านเรือนที่ทิ้งขยะและ
น้าเสียลงแม่น้าลาคลอง และควรมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปทากาจัดขยะในท่อระบายน้าให้มีความสะอาดอย่าง
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สม่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขยะอุดตันท่อระบายน้า จนอาจเกิดปัญหาน้าท่วมขังได้ (รายละเอียด
ตามแผนภูมิที่ 3.7)
แผนภูมิที่ ๓.7 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ในยุทธศาสตร์
ที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)
ร้อยละ
๗๑.๐๐
๗๐.๐๐

๗๐.๑๐
๖๙.๒๓

๖๙.๐๐

๖๘.๑๔

๖๘.๐๐

๖๗.๓๒

๖๗.๐๐

๖๖.๒๐

๖๖.๐๐
๖๕.๐๐
๖๔.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
ในส่วนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ ใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิ ตสานึกด้านศิล ปวัฒ นธรรม พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 69.63 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.48 (รายละเอียดตามตารางที่ 3.6)
ตารางที่ ๓.6 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์

ร้อยละของความพึงพอใจ
ร้อยละความ ค่า ระดับความ
แขวง
แขวง
แขวง
แขวง หน่วยงาน พึงพอใจใน เฉลี่ย พึงพอใจ
นครพิงค์ กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย ที่เกีย่ วข้อง ภาพรวม
- การให้บริการด้านการแพทย์และ 76.20 79.79
69.14 50.89 81.11
74.51
3.73
มาก
การบริการด้านการสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลฯ
- การให้บริการด้านการศึกษาแก่
75.00 76.70 66.91 52.28 80.00
71.34
3.57
มาก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ
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ตารางที่ ๓.6 (ต่อ)
การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์
- การฝึกอบรมให้ความรู้และการ
พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนใน
ชุมชน
- การสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
และการให้ความช่วยเหลือเด็ก
ผู้สูงอายุ และคนพิการ
- การดูแล รักษาความสะอาด
และการให้บริการต่างๆ ใน
สนามกีฬาเทศบาลฯ
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
เทศบาลฯ ที่ให้ความสาคัญใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา
ภาพรวม

แขวง
นครพิงค์
74.60

ร้อยละของความพึงพอใจ
ร้อยละความ ค่า ระดับความ
แขวง
แขวง
แขวง หน่วยงาน พึงพอใจใน เฉลี่ย พึงพอใจ
กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย ที่เกีย่ วข้อง ภาพรวม
79.59 65.68 53.47 72.22
69.82
3.49
มาก

80.60

80.41

67.90

65.94

76.67

68.41

3.42

74.00

77.73

62.47

57.23

73.33

67.15

3.36 ปานกลาง

74.20

78.35

62.96

59.60

76.67

66.55

3.33 ปานกลาง

75.77

78.76

65.84

76.67

69.63

3.48

56.57

มาก

มาก

และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลฯ จาแนกตาม
พื้นที่การให้บริการ พบว่า แขวงที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ แขวงกาวิละ คิดเป็นร้อยละ 78.76
รองลงมาคือแขวงนครพิงค์ คิดเป็นร้อยละ 75.77 ถัดมาคือแขวงเม็งราย คิดเป็นร้อยละ 65.84 และแขวง
ศรีวิชัย คิดเป็นร้อยละ 56.57 ตามลาดับ (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.8)
แผนภูมิที่ ๓.8 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ในยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม (จาแนกตามพื้นที่บริการ)
ร้อยละ
85.00
80.00

78.76
75.77

75.00
70.00

65.84

65.00
60.00

56.57

55.00
50.00
แขวงกาวิละ

แขวงนครพิงค์

แขวงเม็งราย

แขวงศรีวิชัย
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เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ใน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒ นธรรมจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า
๓ อันดับแรกที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การให้บริการด้านการแพทย์และการบริ การ
ด้า นการสาธารณสุ ข ในเขตเทศบาลฯ คิ ดเป็นร้ อยละ 74.51 รองลงมาคื อ การให้ บ ริ ก ารด้ านการศึ ก ษา
แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 71.34 และการฝึกอบรมให้ความรู้และการพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 69.82 ตามลาดับ
สาหรับการดาเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย ซึ่งพิจารณาจากค่าร้อยละ
ของความพึงพอใจที่อยู่ใน ๓ อันดับสุดท้าย พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องของการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของเทศบาลฯ ที่ให้ความสาคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา คิดเป็นร้อยละ 66.55 โดย
ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ ควรมีการบูรณาการร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) และสถาบัน การศึกษาในจั งหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันศึกษา วิจัยและทาแผนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวที่มีกลยุทธ์ในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ให้มากยิ่งขึ้น
ถัดมาคือ การดูแลรักษาความสะอาดและการให้บริการต่างๆ ในสนามกีฬาเทศบาลฯ คิดเป็น
ร้อยละ 67.15 ซึ่งประชาชนมีความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้า ไปดูแลความสะอาดอย่าง
สม่าเสมอและควรเพิ่มถังขยะหรือจุดทิ้งขยะในบริเวณสนามกรีฑา เนื่องจากมีประชาชนเข้ามาใช้บริการจานวน
มากจึงทาให้มีเศษขยะหรือขวดน้าพลาสติกทิ้งอยู่ในบริเวณนั้นเป็นจานวนมาก
และการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและการให้ความช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
คิดเป็นร้อยละ 68.41 โดยประชาชนมีความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรมีการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
หรือสวัสดิการที่ประชาชนในชุมชนพึงจะได้รับ โดยเฉพาะในเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการเนื่องจากบุคคล
เหล่านั้นหลายคนยังขาดความรู้ในเรื่องการใช้สิทธิ ต่างๆ ที่พวกเขาควรได้รับจากทางเทศบาลฯ (รายละเอียด
ตามแผนภูมิที่ 3.9)
แผนภูมิที่ ๓.9 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ในยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม (จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)
ร้อยละ
๗๖.๐๐
๗๔.๐๐
๗๒.๐๐
๗๐.๐๐
๖๘.๐๐
๖๖.๐๐
๖๔.๐๐
๖๒.๐๐

๗๔.๕๑
๗๑.๓๔

๖๙.๘๒

๖๘.๔๑

๖๗.๑๕

๖๖.๕๕
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
ในส่วนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ ใน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยคิดเป็นร้อยละ
76.44 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 (รายละเอียดตามตารางที่ 3.7)
ตารางที่ ๓.7 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์

แขวง
นครพิงค์
75.40

- การป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลฯ
- ความพร้อมในการป้องกันและ 77.40
บรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย
รวมทั้งอัคคีภัย
- การใช้โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 78.40
เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลฯ
ภาพรวม
77.07

ร้อยละของความพึงพอใจ
ร้อยละความ ค่า ระดับความ
แขวง
แขวง
แขวง หน่วยงาน พึงพอใจใน เฉลี่ย พึงพอใจ
กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย ที่เกีย่ วข้อง ภาพรวม
78.14 68.40 76.83 70.91
78.26 3.91
มาก

80.00

68.15

78.61

76.36

76.15

3.81

มาก

78.76

70.12

83.76

74.55

74.92

3.75

มาก

78.97

68.89

79.74

73.94

76.44

3.82

มาก

และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลฯ จาแนกตาม
พื้นที่การให้บริการ พบว่า แขวงที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ แขวงศรีวิชัย คิดเป็นร้อยละ 79.74
รองลงมาคือแขวงกาวิละ คิดเป็นร้อยละ 78.97 ถัดมาคือแขวงนครพิงค์ คิดเป็นร้อยละ 77.07 และแขวง
เม็งราย คิดเป็นร้อยละ 68.89 ตามลาดับ (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.10)
แผนภูมิที่ ๓.10 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย (จาแนกตามพื้นที่บริการ)
ร้อยละ
85.00
80.00

79.74

78.97

77.07

75.00
68.89

70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
แขวงศรีวิชัย

แขวงกาวิละ

แขวงนครพิงค์

แขวงเม็งราย
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ในส่วนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ใน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 78.26
สาหรับการดาเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย ซึ่งพิจารณาจากค่าร้อยละ
ของความพึงพอใจที่อยู่ในอันดับสุดท้าย พบว่า การใช้โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 74.92 โดยประชาชนส่วนใหญ่ให้ความ
คิดเห็นว่าเทศบาลฯ ควรเพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในพื้นที่ชุมชนและเขต
เทศบาลฯ โดยเฉพาะทางเปลี่ยวและจุดที่เสี่ยงที่มักเกิดอันตรายบ่อยครั้งเพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.11)
แผนภูมิที่ ๓.11 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ในยุทธศาสตร์
ที่ 4 การส่งเสริมความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย (จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)
ร้อยละ
๗๙.๐๐

๗๘.๒๖

๗๘.๐๐
๗๗.๐๐
๗๖.๑๕
๗๖.๐๐
๗๕.๐๐

๗๔.๙๒

๗๔.๐๐
๗๓.๐๐
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
ในส่วนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ ใน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร พบว่า ในภาพรวมประชาชนพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 66.93 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 (รายละเอียดตามตารางที่ 3.8)
ตารางที่ ๓.8 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์
- เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผน พัฒนา
เทศบาลฯและการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ
- การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลฯ
- การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางต่างๆ
- การจัดทาเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของเทศบาลฯ รวมทั้งเผยแพร่
แผนงาน/โครงการที่ใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ให้ประชาชนได้รับทราบ
- การดาเนินงานของเทศบาลฯ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้
- การพัฒนาความรู้ ทักษะ
ความสามารถของบุคลากรใน
เทศบาลฯ เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนที่มาขอรับการบริการ
- การนาระบบ online เข้ามา
ให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความรวดเร็ว
- ความรวดเร็วในการบริการ
และรับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ระบบ Call Center, เว็บไซต์
ของเทศบาลฯ, Facebook
และ application Line ฯลฯ
ภาพรวม

แขวง
นครพิงค์
77.60

ร้อยละของความพึงพอใจ
ร้อยละความ ค่า ระดับความ
แขวง
แขวง
แขวง หน่วยงาน พึงพอใจใน เฉลี่ย พึงพอใจ
กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย ที่เกีย่ วข้อง ภาพรวม
79.60 69.38 50.30 67.23
70.98
3.55
มาก

75.40

75.45

69.38

50.69

68.09

69.49

3.47

มาก

72.80

74.46

64.69

50.69

64.26

68.05

3.40

มาก

72.20

75.25

65.93

51.88

64.26

67.12

3.36 ปานกลาง

71.80

75.64

66.17

52.87

66.81

66.84

3.34 ปานกลาง

70.40

73.07

60.99

51.68

60.00

66.14

3.31 ปานกลาง

76.20

75.64

66.17

58.81

70.64

65.81

3.29 ปานกลาง

73.00

76.24

64.94

53.47

66.38

64.09

3.20 ปานกลาง

74.00

76.05

65.93

52.24

65.57

66.93

3.35 ปานกลาง
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และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลฯ จาแนกตาม
พื้นที่การให้บริการ พบว่า แขวงที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ แขวงกาวิละ คิดเป็นร้อยละ 76.05
รองลงมาคือ แขวงนครพิงค์ คิดเป็นร้อยละ 74.00 ถัดมาคือแขวงเม็งราย คิดเป็นร้อยละ 65.93 และแขวง
ศรีวิชัย คิดเป็นร้อยละ 52.24 ตามลาดับ (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.12)
แผนภูมิที่ ๓.12 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร (จาแนกตามพื้นที่บริการ)
ร้อยละ
80.00
76.05
74.00

75.00
70.00

65.93
65.00
60.00
55.00

52.24

50.00
แขวงกาวิละ

แขวงนครพิงค์

แขวงเม็งราย

แขวงศรีวิชัย

ในส่วนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ใน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ๓ อันดับแรกที่
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน พัฒนา
เทศบาลฯและการติ ดตามประเมิ น ผลการด าเนิ นงานตามแผนพัฒ นาเทศบาลฯ คิด เป็ น ร้อ ยละ 70.98
รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 76.49 และการ
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 68.05 ตามลาดับ
สาหรับการดาเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย ซึ่งพิจารณาจากค่าร้อยละ
ของความพึงพอใจที่อยู่ใน ๓ อันดับสุดท้าย พบว่า ความรวดเร็วในการบริการและรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ
Call Center, เว็บไซต์ของเทศบาลฯ, Facebook และ application Line ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 64.09 โดย
ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ
ต่างๆ ของเทศบาลฯ ผ่านระบบ Call Center, เว็บไซต์ของเทศบาลฯ, Facebook และ application Line
ฯลฯ ให้มากยิ่งขึ้น
ถัดมาคือการนาระบบ Online เข้ามาให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คิดเป็น
ร้อยละ 65.81 โดยประชาชนให้ความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ ควรมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้
ยกตัวอย่างเช่น การใช้ระบบ m - Government รวมทั้ง application ต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนผ่าน
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการแจ้งข้อมูลบริการต่างๆ ของเทศบาลฯ กับ
ประชาชน โดยผ่านระบบสังคมเครือข่ายออนไลน์ ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการมาก
ยิ่งขึ้น
และการพัฒ นาความรู้ ทัก ษะความสามารถของบุค ลากรในเทศบาลฯ เพื่อ ให้ บริ การแก่
ประชาชนที่มาขอรับการบริการ คิดเป็นร้อยละ 66.14 โดยประชาชนให้ความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ ควรมีการ
อบรมปลุกจิตสานึกให้บุคลากรในเทศบาลฯ ให้มีจิตรักการบริการ และช่วยเหลือให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่
ประชาชนผู้มาใช้บริการด้วยความเต็มใจ (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.13)
แผนภูมิที่ ๓.13 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร (จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)
ร้อยละ
๗๒.๐๐
๗๑.๐๐
๗๐.๐๐
๖๙.๐๐
๖๘.๐๐
๖๗.๐๐
๖๖.๐๐

๗๐.๙๘
๖๙.๔๙
๖๘.๐๕
๖๗.๑๒

๖๖.๘๔

66.14

65.81

64.09

๖๕.๐๐
๖๔.๐๐
๖๓.๐๐
๖๒.๐๐
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ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
จากการรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ ว นของค าถามปลายเปิ ด พบว่ า ปั ญ หาและ
ข้ อ เสนอแนะต่ อ การด าเนิ น งานของเทศบาลฯ ที่ ป ระชาชนต้ อ งการให้ เ ทศบาลฯ ด าเนิ น การแก้ ไ ข
สามารถจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
3.1 ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จากการจัดเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 500 ตัวอย่าง พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จานวนทั้งสิ้น 82 ราย โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้เทศบาลฯ ดาเนินการแก้ไขมาก
ที่สุดคือ
ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเทศบาลฯ จานวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.02 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรมีการบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตารวจจราจร และ
หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาการจราจร ตลอดจนควรมีการบังคับใช้กฎหมายการจราจรอย่าง
เข้มงวดและจริงจัง โดยเน้นการจับ/ปรับยานพาหนะที่จอดซ้อนคัน และจอดรถในที่ห้ามจอด หรือจอดรถกีด
ขวางการจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้การจราจรในเขตเทศบาลฯ ติดขัดโดยเฉพาะในบริเวณหน้าตลาด
เมืองใหม่ ตลาดวโรรส และตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นต้น
รองลงมาคื อ ปั ญหาการให้ บ ริการระบบขนส่ งมวลชน จานวน 25 ราย คิด เป็ นร้อ ยละ
30.49 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มจานวนรถโดยสารประจาทางของ เทศบาลฯ ให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการ
ของประชาชน
ถัดมาคือ ปัญหาความไม่ปลอดภัยของสภาพพื้นผิวถนนและทางเดินเท้า จานวน 14 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ 17.07 โดยผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็ นว่าเทศบาลฯ ควรเข้ามาตรวจสอบดูแล และ
ปรับปรุงพื้นผิวถนนในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งบริเวณริมทางเดินและทางเดินเท้าให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัย
ถัดมาคือ ปัญหาความปลอดภัยของฝาท่อพื้นถนนและทางเดินเท้า ที่มีความสูงต่าไม่เสมอกัน
จานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.32 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรมีการดูแลและ
ตรวจสอบฝาท่อพื้นถนนและทางเดินเท้าให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
และปั ญหาความไม่เพีย งพอของเส้นทางขับขี่รถจักรยาน จานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ
6.10 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรเพิ่มเส้นทางขับขี่รถจักรยานให้มากขึ้น เนื่องจาก
ปัจจุบันประชาชนจานวนมากเริ่มให้ความสาคัญและสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพ เทศบาลฯ ควรเพิ่ม
เส้นทางขับขี่จักรยานในเขตเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ต้องการพื้นที่ออกกาลังกายเพิ่ม
มากขึ้น (รายละเอียดตามตารางที่ 3.9)
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ตารางที่ 3.9 ปัญหาในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหา
- ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเทศบาลฯ
- ปัญหาการให้บริการระบบขนส่งมวลชน
- ปัญหาความไม่ปลอดภัยของสภาพพื้นผิวถนนและทางเดินเท้า
- ปัญหาความปลอดภัยของฝาท่อพื้นถนนและทางเดินเท้าที่มีความสูงต่าไม่เสมอกัน
- ปัญหาความไม่เพียงพอของเส้นทางขับขี่รถจักรยาน
รวม

จานวน ร้อยละ
39.02
32
30.49
25
17.07
14
7.32
6
6.10
5
82
100.00

แผนภูมิที่ ๓.14 ปัญหาในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ร้อยละ
45
40
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39.02
30.49

30
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17.07

15
10

7.32

6.1

5
0
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3.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในส่วนของปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นในด้านดังกล่าว จานวนทั้งสิ้น 67 ราย โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้เทศบาลฯ ดาเนินการแก้ไขมากที่สุดคือ
ปัญหาการทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง จานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ
37.31 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรมีมาตรการหรือสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน
ตระหนักและให้ความสาคัญในการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง โดยให้ประชาชนทาการคัดแยกขยะเปียก ขยะ
แห้ง และขยะอันตราย ก่อนนาส่งให้กับเทศบาลฯ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว เทศบาลฯ ควรจัดทาโครงการให้
เป็นรูปธรรมและดาเนินโครงการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
รองลงมาคือ ปัญหาการปรับปรุง ตกแต่ง ภูมิทัศน์ในเขตเมือง จานวน 20 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 29.85 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ให้มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ทาให้เมืองเชียงใหม่
เป็นเมืองสีเขียวร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่ นอกจากนี้ควรมีการตัดแต่งต้นไม้บริเวณริมถนนและรอบคูเมือง ให้มี
ความสวยงามและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ถัดมาคือ ปัญหาขยะอุดตันท่อระบายน้า จานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.40 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรมีการดาเนินการขุดลอกท่อระบายน้าเป็นประจาสม่าเสมอ เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ารอระบายหรือน้าท่วมขัง
และปัญหาน้าในคลองแม่ข่าสกปรกและเน่าเสีย จานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.43 โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการขุด
ลอกสิ่งสกปรกและทาความสะอาดน้าในคลองแม่ข่า อย่างสม่าเสมอ อีกทั้ง ควรมีการบังคับใช้กฎหมายห้าม
ประชาชนปล่อยน้าเสียและทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในคลองแม่ข่า อย่างเข้มงวดและจริงจัง (รายละเอียดตาม
ตารางที่ 3.10)
ตารางที่ 3.10 ปัญหาในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัญหา
-

ปัญหาการทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง
ปัญหาการปรับปรุง ตกแต่ง ภูมิทัศน์ในเขตเมือง
ปัญหาขยะอุดตันท่อระบายน้า
ปัญหาน้าในคลองแม่ข่าสกปรกและเน่าเสีย
รวม

จานวน

ร้อยละ

25
20
13
9
67

37.31
29.85
19.40
13.43
100.00
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แผนภูมิที่ ๓.15 ปัญหาในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ
40
35
30
25
20
15

37.31
29.85
19.4
13.43

10
5
0

3.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
ในส่ ว นของปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะในด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และจิ ต ส านึ ก ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น ในด้านดังกล่าว จานวนทั้งสิ้น 70 ราย โดย
ปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้เทศบาลฯ ดาเนินการแก้ไขมากที่สุดคือ
ปัญหารายได้ไม่พอต่อการเลี้ ยงชีพ จานวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.14 โดยผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่า เทศบาลฯ ควรมีการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในชุมชนที่มีรายได้น้อย
เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รองมาคือ ปัญหาการค้าขายสินค้ากีดขวางทางเท้า จานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.57
โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า เทศบาลฯ ควรมีการปรับปรุงและจัดระเบียบทางเดินเท้าโดยการจัด
เจ้าหน้าที่เทศกิจทาหน้าที่ป้องปรามไม่ให้พ่อค้า แม่ค้าขายสินค้ ากีดขวางทางเดินเท้า ทาให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวต้องลงมาเดินบนถนน จนอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุ หรือการจราจรติดขัดได้
ถัดมาคือ ปั ญหาการขาดการจัดระเบียบสถานบันเทิงและร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จานวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.71 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า เทศบาลฯ ควรจัดระเบียบและ
แบ่งโซน (Zoning) ร้านค้าในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ โดยการแยกสถานบันเทิงและร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้ห่างไกลจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัด และสถาบันการศึกษา
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และปัญหาการป้องกันการเสพยาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่ยังไม่เพียงพอ จานวน 6 ราย
คิดเป็นร้อยละ 8.57 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า เทศบาลฯ ควรมีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง นอกจากนี้เทศบาล
ฯ ควรมีการรณรงค์ให้เด็ก และเยาวชนรู้จักภัยจากยาเสพติด ตลอดจนวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลยา
เสพติด รวมทั้งควรจัดหามาตรการในการควบคุม ดูแลธุรกิจหอพักเยาวชนและนักศึกษาเพื่อให้หอพักดังกล่าว
เป็นหอพักสีขาวที่ห่างไกลปัญหายาเสพติด (รายละเอียดตามตารางที่ 3.11)
ตารางที่ 3.11 ปัญหาในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
ปัญหา
จานวน
-

ปัญหารายได้ไม่พอต่อการเลี้ยงชีพ
ปัญหาการค้าขายสินค้ากีดขวางทางเท้า
ปัญหาการขาดการจัดระเบียบสถานบันเทิงและร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปัญหาการป้องกันการเสพยาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่ยังไม่เพียงพอ
รวม

33
20
11
6
70

ร้อยละ
47.14
28.57
15.71
8.57
100.00

แผนภูมิที่ ๓.16 ปัญหาในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

47.14

28.57

15.71
8.57

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

3/27
3.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
ในส่ ว นของปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะในด้ า นการเสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย และบรรเทา
สาธารณภัย พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น ในด้านดังกล่าว จานวนทั้งสิ้น 61 ราย โดย
ปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้เทศบาลฯ ดาเนินการแก้ไขมากที่สุดคือ
ปัญหาการไม่ครอบคลุมของกล้ องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลฯ จานวน 23 ราย
คิดเป็นร้อยละ 37.70 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรเพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มักจะเกิดเหตุอันตราย เช่น บริเวณสะพาน
เหล็ ก ทางเข้าสถานีขนส่ งอาเขต เป็ น ต้น เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยใน
เทศบาลฯ
รองมาคือปัญหาการฝ่าฝืนหรือการทาผิดกฎจราจรของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 19
ราย คิดเป็นร้อยละ 31.15 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับ
มัคคุเทศก์และร้านรถเช่า เพื่อช่วยแนะนากฎจราจรให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นอกจากนี้เทศบาลฯ ควรมี
การติดตั้งป้ ายเครื่ องหมายจราจรที่มีตัว หนังสื อกากับเป็นภาษาอังกฤษและจีน รวมทั้งควรเพิ่มการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร และไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนได้อีกทางหนึ่ง
ถัดมาคือ ปั ญหาการสร้ างความเดือดร้อนของแรงงานข้ามชาติ จานวน 11 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 18.03 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าเทศบาลฯ ควรบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด
เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจตรารั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ให้ แ ก่ ป ระชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่
โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มักจะมีการรวมตัวของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการนาสิ่ง
ที่ผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ นอกจากนี้ทางเทศบาลฯ ต้องกาหนดมาตรการการลงโทษอย่างเด็ดขาดสาหรับ
แรงงานข้ามชาติที่เข้ามากระทาความผิดตามกฎหมายของประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบการที่ละเมิดหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ได้กาหนดไว้
และปัญหาการจอดรถกีดขวางการสัญจร จานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.11 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมี ความเห็ น ว่า เทศบาลฯ ควรมีก ารบูรณาการร่ว มกับ ตารวจจราจรในการป้ องปรามไม่ใ ห้
ประชาชนหรื อ ร้ านให้ เ ช่ ารถน ารถมาจอดบนฟุ ตบาทกี ดขวางการสั ญจรของประชาชนและนั ก ท่อ งเที่ ย ว
(รายละเอียดตามตารางที่ 3.12)
ตารางที่ 3.12 ปัญหาในด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
ปัญหา
จานวน
-

ปัญหาการไม่ครอบคลุมของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลฯ
ปัญหาการฝ่าฝืนหรือการทาผิดกฎจราจรของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ปัญหาการสร้างความเดือดร้อนของแรงงานข้ามชาติ
ปัญหาการจอดรถกีดขวางการสัญจร
รวม

23
19
11
8
61

ร้อยละ
37.70
31.15
18.03
13.11
100.00
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แผนภูมิที่ ๓.17 ปัญหาในด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
ร้อยละ
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3.5 ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
ในส่ ว นของปั ญหาและข้ อเสนอแนะในด้ า นการบริ ห ารจั ดการและพัฒ นาองค์ก ร พบว่ า
มีผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นในด้านดังกล่าว จานวนทั้งสิ้น 77 ราย โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการให้เทศบาลฯ ดาเนินการแก้ไขมากที่สุดคือ
ปัญหาความล่าช้าของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานและการให้บริการประชาชน จานวน 29
ราย คิดเป็นร้อยละ 37.66 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ควรมีมาตรการในการลดขั้นตอนติดต่อ
ราชการและการให้บริการประชาชน ตลอดจนควรมีการนาเทคโนโลยีหรือระบบอิเลคทรอนิกส์เข้ามาช่วยใน
การให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
รองลงมาคือ ปั ญ หาความไม่เ พีย งพอของที่ จอดรถของประชาชนผู้ มาติด ต่อราชการกั บ
เทศบาลฯ จานวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.57 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า เทศบาลฯ ควร
จัดหาที่จอดรถไว้สาหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพิ่มเติม และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราไม่ให้
รถที่ไม่ได้มาติดต่อราชการเข้ามาแย่งที่จอดรถของประชาชนที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลฯ
ถัดมาคือปัญหาการลงพื้นที่เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน จานวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.68 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ผู้บริหารของ
เทศบาลฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ควรมีการลงชุมชนให้ครอบคลุมในทุกๆ ชุมชนอย่างสม่าเสมอเพื่อ
รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
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และปัญหาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเทศบาลฯ ยังมีไม่
เพียงพอ จานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.09 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า เทศบาลฯ ควรเพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเทศบาลฯ ให้ประชาชนได้รับทราบในสื่อ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น (รายละเอียดตามตารางที่ 3.13)
ตารางที่ 3.13 ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
-

ปัญหา

จานวน

ร้อยละ

ปัญหาความล่าช้าของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานและการให้บริการประชาชน
ปัญหาความไม่เพียงพอของที่จอดรถของประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลฯ
ปัญหาการลงพื้นที่เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ปัญหาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเทศบาลฯ ยังมีไม่เพียงพอ
รวม

29
22
19
7
77

37.66
28.57
24.68
9.09
100.00

แผนภูมิที่ ๓.18 ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
ร้อยละ
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ส่วนที่ 4
การดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ตามข้อเสนอแนะจากรายงานติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ในปีที่ผ่านมา
จากข้อเสนอแนะในรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในปีที่ผ่านมา เทศบาลนคร
เชี ย งใหม่ ไ ด้ น ามาใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น โครงการในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้ ง สิ้ น 28
ข้อเสนอแนะ และมีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการตามข้อเสนอแนะทั้งสิ้น 133 โครงการ/กิจกรรม โดยแยก
เป็นรายยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จากข้อเสนอแนะด้า นโครงสร้างพื้น ฐานตามเอกสารรายงานติด ตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลฯได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวมา
ปรับปรุงการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น 6 ข้อเสนอแนะ และมีโครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะทั้งสิ้น 22 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1.1 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด พบว่า ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 4โครงการ ดังนี้
- โครงการติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจรเพิ่มเติม
- โครงการเชื่อมโยงคู่สายสัญญาณโทรศัพท์ระหว่างศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจรกับ
ตู้ควบคุมบริเวณทางแยกต่าง ๆ
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลและบารุงรักษาระบบไฟจราจรและระบบควบคุมการจราจร
- โครงการติดตั้งโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
1.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการให้บริการรถโดยสารประจาทางของ
เทศบาลฯ ไม่เพียงพอ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 1 โครงการ ดังนี้
- โครงการจ้างเหมาแรงงานในกิจการเดินรถโดยสารประจาทางเทศบาลนครเชียงใหม่
1.3 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง/น้ารอการระบาย พบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 12
โครงการ ดังนี้
- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ค.ส.ล.ถนนมูลเมือง ซอย 1
- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ค.ส.ล.ซอยข้างวัดพวกเปีย
- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ถนนเจริญประเทศ ซอย 1
- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ค.ส.ล.ถนน 12 สิงหา ซอย 1
- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ถนนเมืองสาตร
- โครงการก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้า ถนนศิริธร ซอย1
- โครงการก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้า ถนนเทพารักษ์
- โครงการก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้า ถนนโชตนา ซอย 8
- โครงการก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้า ถนนกู่เต้า
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4/2
- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ค.ส.ล.ถนนโชตนา ซอย26
- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ซอยจุมพล
- โครงการปรับปรุงท่อระบายน้าถนนมหาโชค ซอย 12 ถึงคลองแม่ข่า
1.4 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการทาสีตีเส้นจราจรและทางม้าลายให้มีความชัดเจน พบว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 2
โครงการ ดังนี้
- โครงการทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร
- โครงการติดตั้งหมุดจราจรสะท้อนแสงบนถนน
1.5 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการแก้ไขปัญหาปัญหาพื้นผิวถนนชารุด พบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 1โครงการ
ดังนี้
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบารุงรักษาสะพานและถนนที่ชารุดเสียหายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
1.6 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตาม
ถนน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว
จานวน 2 โครงการ ดังนี้
- โครงการจ้างเหมาเอกชนซ่อมบารุงไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
- โครงการติดตั้งไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

2. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากข้อเสนอแนะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารรายงาน
ติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลฯได้นา
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 4 ข้อเสนอแนะ และมี
โครงการที่ดาเนินการตามข้อเสนอแนะทั้งสิ้น 40 โครงการ ดังนี้
2.1 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงภูมิทัศน์และการดูแลบารุงรักษาต้นไม้ในเขต
เมือง พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว
จานวน 9 โครงการ ดังนี้
- โครงการจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์เมือง
- โครงการตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับเทศกาล ประเพณี และวันสาคัญต่างๆ
- โครงการจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะล้านนา ร.๙
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะหนองบวกหาด
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนกาญจนาภิเษก
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- โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสุขภาพบ้านเด่น
- โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ใหญ่ และระบบสปริงเกอร์รอบ
คูเมืองเชียงใหม่
- โครงการวันต้นไม้ประจาปีแห่งชาติ
2.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากฝุ่นควันในตัวเมืองเชียงใหม่ พบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 4
โครงการ ดังนี้
- โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน
- โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันเทศบาลนครเชียงใหม่
- โครงการเมืองเชียงใหม่อากาศสะอาด
- โครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องวัดควันดา
2.3 ข้ อ เสนอแนะในการรั ก ษาความสะอาดและจั ด เก็ บ ขยะในตั ว เมื อ ง พบว่ า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 24
โครงการ ดังนี้
- โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาดภายในเขตแขวงนครพิงค์
- โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาดภายในเขตแขวงเม็งราย
- โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาดภายในเขตแขวงกาวิละ
- โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาดภายในเขตแขวงศรีวิชยั
- โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารแห่งที่ 1 (ช้างเผือก)
- โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารแห่งที่ 2 (อาเขต)
- โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารแห่งที่ 3
- โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากชุมชน
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการกาจัดขยะ
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการกาจัดขยะอันตราย
- โครงการจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารบริเวณพื้นที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่
- โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
- โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน
- โครงการจ้างเหมาบริการทาความสะอาดโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
- โครงการจ้างเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย
- โครงการจ้างเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์บริการแพทย์แผนไทย 1
- โครงการจ้างเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
- โครงการจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดสานักงานแขวงนครพิงค์
- โครงการจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดสานักงานแขวงเม็งราย
- โครงการจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดสานักงานแขวงกาวิละ
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- โครงการจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดสานักงานแขวงศรีวิชัย
- โครงการจ้ างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดและบารุงรักษาทรัพย์สิ นศูนย์ควบคุม
สัญญาณไฟจราจร
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลความสะอาดภายในอาคารสานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่
2.4 ข้อเสนอแนะในการรณรงค์ปลูกจิตสานึกเยาวชนให้ตระหนักและรักษาสิ่งแวดล้อม
พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน
3 โครงการ ดังนี้
- โครงการรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม
- โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
จากข้ อ เสนอแนะด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และจิ ต ส านึ ก ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมตาม
เอกสารรายงานติดตามและการประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เทศบาลฯ ได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม
ทั้งสิ้น 4 ข้อเสนอแนะ และมีโครงการที่ดาเนินการตามข้อเสนอแนะทั้งสิ้น 21 โครงการ ดังนี้
3.1 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความสะอาดปลอดภัยของสินค้าริมทางและในตลาดสด
พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน
6 โครงการ ดังนี้
- โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
- โครงการสร้างเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนด้านอาหารปลอดภัย
- โครงการปฏิวัติน้ามันทอดซ้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
- โครงการอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
- โครงการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยให้ได้มาตรฐานร้านอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย
- โครงการจัดหาเครื่องวัดคุณภาพน้ามันทอดอาหารพร้อมอุปกรณ์
3.2 ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสนใจในการเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน
2 โครงการ ดังนี้
- โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
- โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
3.3 ข้อเสนอแนะในการป้องปรามปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน พบว่า ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 3 โครงการ ดังนี้
- โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด
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- โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3.4 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 10
โครงการ ดังนี้
- โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในชุมชน
- โครงการรณรงค์เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและอนุรักษ์เมือง
ประวัติศาสตร์เชียงใหม่
- โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
- โครงการจัดหาวิทยากรทองถิ่นใหความรู้สู่เด็กปฐมวัย
- โครงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
- โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเวียงเจียงใหม่
- โครงการบริหารเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
4. ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
จากข้ อ เสนอแนะด้ า นการเสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย และบรรเทาสาธารณภั ย ตาม
เอกสารรายงานติดตามและการประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เทศบาลฯ ได้นาเสนอข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวมทั้งสิ้น 4 ข้อเสนอแนะ และมีโครงการที่ดาเนินการตามข้อเสนอแนะทั้งสิ้น 7 โครงการ ดังนี้
4.1 ข้อเสนอแนะในการจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าบนทางเท้า พบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 1
โครงการ ดังนี้
- โครงการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ
4.2 ข้อเสนอแนะในการเพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิด พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 3 โครงการ ดังนี้
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลและบารุงรักษาระบบกล้องวงจรปด และระบบ ควบคุม
กลองภายในศูนย์ควบคุม CCTV
- โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณ์และติดตั้ง
- โครงการจัดหากล้องโทรทัศนวงจรปด ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านพิกเซล
4.3 ข้อเสนอแนะในการเพิ่มการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่เสี่ยง พบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 2
โครงการ ดังนี้
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลและบารุงรักษาระบบไฟจราจรและระบบควบคุมการจราจร
- โครงการติดตั้งโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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4.4 ข้อเสนอแนะในการซ่อมแซมและบารุงรักษาอุปกรณ์ออกกาลังกายในสวนสาธารณะ พบว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 1 โครงการ
ดังนี้
- โครงการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด
5. ด้านการบริหารจัดการพัฒนาองค์กร
จากข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการพัฒนาองค์กรตามเอกสารรายงานติดตามและการ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลฯ ได้นาเสนอ
ข้อเสนอแนะดังกล่ าวมาปรั บ ปรุ งการดาเนิ นงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้ น
6
ข้อเสนอแนะ และมีโครงการที่ดาเนินการตามข้อเสนอแนะทั้งสิ้น 32 โครงการ ดังนี้
5.1 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ ที่ยัง
ไม่ทั่วถึง พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว
จานวน 10 โครงการ ดังนี้
- โครงการเทศบาลพบประชาชน
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการจัดทา วีดีทัศน์เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ ทีวี
อินเตอร์เน็ตและจอโทรทัศน์ LED ขนาดใหญ่
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการจัดทาหนังสือรายงานประจาปี
- โครงการจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์วารสารเทศบาลฯ (เวียงพิงค์)
- โครงการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลฯ ผ่านสถานีวิทยุ
- โครงการจัดทานิทรรศการเทิดพระเกียรติและนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง
ๆ ของเทศบาล
- โครงการแถลงข่าวสื่อมวลชน
- โครงการเผยแพรสรุปแผนงาน/โครงการ ที่ใชจายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี
5.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ พบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 10
โครงการ ดังนี้
- โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สี่ปี
- โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจาปี
- โครงการจัดทาแผนชุมชน
- โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชนในแขวงนครพิงค์
- โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชนในแขวงกาวิละ
- โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชนในแขวงเม็งราย
- โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชนในแขวงศรีวิชัย
- โครงการประชุมประจาเดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่
- โครงการพัฒนาองค์กรชุมชน
- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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5.3 ข้อเสนอแนะในการเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 2 โครงการ ดังนี้
- โครงการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ
- โครงการอบรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
5.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาป้ายบอกทางและป้ายสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน
1 โครงการ ดังนี้
- โครงการติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร
5.5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลฯ พบว่า ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 7 โครงการ ดังนี้
- โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
- โครงการขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ
- โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพด้านการปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากรของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่
- โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการของ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
- โครงการอบรมด้านการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนเตรียมรับการเกิดอัคคีภัยแก่
บุคลากร ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
- โครงการอบรมด้านอุบัติภัยและอุบัติภัยหมู่แก่บุคลากรของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่
5.6 ข้อเสนอแนะในการดูแลรักษาความสะอาดและการบริการห้องน้าสาธารณะ พบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 2
โครงการ ดังนี้
- โครงการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด
- โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครเชียงใหม่
จากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
เชี ย งใหม่ ต ามเอกสารรายงานติ ด ตามและการประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลนครเชี ย งใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลฯ ได้นาเสนอข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 4 ข้อเสนอแนะ และมีโครงการที่ดาเนินการตามข้อเสนอแนะทั้งสิ้น 18
โครงการ ดังนี้
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4/8
6.1 ข้อเสนอแนะในการกาหนดนโยบายหรือเพิ่มโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีและนโยบาย Thailand 4.0 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่
เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 13 โครงการ ดังนี้
- โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน
- โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่
- โครงการเชาสถานที่ในการติดตั้ง Server โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
วิเคราะห์ข้อสอบ
- โครงการพัฒนาการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
- โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
- โครงการบริการสารสนเทศ IT
- โครงการจัดซื้อและติดตั้งชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
- โครงการจัดซื้อและติดตั้งชุดโปรแกรมช่วยสอนและสร้างเสริมสาหรับหองเรียน
อัจฉริยะ (Smart classroom)
- โครงการจัดหาสื่อศูนย์การเรียนรู STEM ศึกษา
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- โครงการจ้างเหมาเชื่อมตอระบบ Internet ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
- โครงการจ้างเหมาจัดทาออกแบบและดูแลระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิคส์
- โครงการจัดหาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณ์และติดตั้ง
6.2 ข้อเสนอแนะในการบารุงรักษาและซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรสาหรับคนเดินข้าม พบว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 1
โครงการ ดังนี้
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลและบารุงรักษาระบบไฟจราจรและระบบควบคุมการจราจร
6.3 ข้อเสนอแนะในการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Social media พบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 2
โครงการ ดังนี้
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ ทีวี
อินเตอร์เน็ตและจอโทรทัศน์ LED ขนาดใหญ่
6.4 ข้อเสนอแนะในการเพิ่มจุดทิ้งขยะและถังขยะ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลฯ ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวจานวน 2 โครงการ ดังนี้
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการกาจัดขยะ
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการกาจัดขยะอันตราย
**************************************
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ส่วนที่ 5
สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5.1 ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
จากการเปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งานและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ มีโครงการพัฒนา
เทศบาลฯ ตามแผนการดาเนิ นงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 415 โครงการ พบว่า ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 344 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 82.89
สาหรับโครงการที่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จและกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 26 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 6.27 และโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.84 และมี
งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรจานวนทั้งสิ้ น 788,891,889.00 บาท และมีงบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้ น
675,973,450.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.69 ซึ่งสามารถจาแนกตามรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการพัฒนาเทศบาลฯ ตามแผน
ดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 43 โครงการ มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนดในแผนดาเนินการ จานวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.12 สาหรับโครงการที่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จและ
กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.58 และโครงการที่
ไม่ได้ดาเนินการ มีจานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.30 โดยมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจานวนทั้งสิ้น
105,705,169.00 บาท และมีงบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 69,377,632.64 บาท คิดเป็นร้อยละ
65.63 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 1
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มี โ ครงการพั ฒ นา
เทศบาลฯ ตามแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 37 โครงการ มีโครงการที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนดาเนินการ จานวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.38 สาหรับโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการและกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 3 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 8.11 และโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ มีจานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.51 โดยมีงบประมาณ
ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจ านวนทั้ ง สิ้ น 250,740,800.00 บาท และมี ง บประมาณที่ เ บิ ก จ่ า ยรวมทั้ ง สิ้ น
250,376,208.69บาท คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 2
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม มีโครงการพัฒนา
เทศบาลฯ ตามแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 202 โครงการ มีโครงการที่ดาเนินการแล้ว
เสร็ จ ตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนดาเนินการ จานวน 180 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.11 ส าหรับ
โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการและกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 8 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 3.96 และโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ มีจานวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.93 โดยมี
งบประมาณที่ ได้ รั บจั ดสรรจ านวนทั้ งสิ้ น 328,017,080.00 บาท และมี งบประมาณที่ เบิ กจ่ ายรวมทั้ ง สิ้ น
306,692,680.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.50 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 3
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4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย มีโครงการพัฒนา
เทศบาลฯ ตามแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 16 โครงการ มีโครงการที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนดาเนินการ จานวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.25 สาหรับโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการและกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 1 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 6.25 และโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ มีจานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50 โดยมีงบประมาณที่
ได้รั บจั ดสรรจ านวนทั้งสิ้ น 11,366,840.00 บาท และมีงบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้ น 8,961,097.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 78.84 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 4
5. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาองค์ ก ร มี โ ครงการพั ฒ นา
เทศบาลฯ ตามแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 117 โครงการ มีโครงการที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนดาเนินการ จานวน 94 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.04 สาหรับโครงการ
ที่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จและกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
2.56 และโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ มีจานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.09 โดยมีงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจานวนทั้งสิ้น 93,062,000.00 บาท และมีงบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จานวน 40,565,831.59
บาท คิดเป็นร้อยละ 43.59 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 5
5.2 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
1. ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสอบถามกลุ่มตัว อย่าง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาคประชาชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง ๙7 ชุมชน ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด
ร้านค้า ตลอดจนตัวแทนจากสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ในเขตเทศบาล ฯ
จานวน 500 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๓ มีอายุระหว่าง
3๑ – 4๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 17.79 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๗
และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๕
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 69.79 โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และเมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.44 และมี
ความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.93 และเมื่อ
จาแนกความ พึงพอใจเป็นรายยุทธศาสตร์พบว่า
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.78 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และการให้บริการ ๓ อันดับ
แรกที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
คิดเป็นร้อยละ 69.38 รองลงมาคือการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้า และรางระบายน้าในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 67.99 และการปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลและรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 67.58 ตามลาดับ สาหรับการดาเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
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ค่อนข้างน้อย ซึ่งพิจารณาจากค่าร้อยละของความพึงพอใจที่อยู่ใน ๓ อันดับสุดท้าย พบว่า ประชาชนมี ความ
พึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องการปรับปรุง ตกแต่ง ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 67.16 ถัดมาคือการ
ทาสีตีเส้นจราจร และการปรับปรุงซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 67.22 และ
การให้บริการรถโดยสารประจาทางของเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 67.77 ตามลาดับ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบ
สอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 68.20 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และการให้บริการ
๓ อันดับแรกที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษ
ทางอากาศในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 70.10 รองลงมาคือการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใน
เขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 69.23 และการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในเขตเทศบาลฯ คิดเป็น
ร้อยละ 68.14 ตามลาดับ สาหรับการดาเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจค่อนข้าง พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องของการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ
66.20 และการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 67.32 ตามลาดับ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มาก คิดเป็นร้อยละ 69.63 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 และ
การให้บริการ ๓ อันดับแรกที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การให้บริการด้านการแพทย์และ
การบริ ก ารด้ า นการสาธารณสุ ข ในเขตเทศบาลฯ คิ ดเป็ นร้ อยละ 74.51 รองลงมาคื อ การให้ บ ริ ก ารด้ า น
การศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 71.34 และการฝึกอบรมให้ความรู้และการ
พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 69.82 ตามลาดับ สาหรับการดาเนินงานที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจค่อนข้างน้ อย ซึ่งพิจารณาจากค่าร้อยละของความพึงพอใจที่อยู่ใน ๓ อันดับสุดท้าย พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลฯ ที่ให้ความสาคัญในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา คิดเป็นร้อยละ 66.55 ถัดมาคือการดูแล รักษาความสะอาด และการให้บริการต่างๆ
ในสนามกีฬาเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 67.15 และการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและการให้ความช่วยเหลือ
เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ คิดเป็นร้อยละ 68.41 ตามลาดับ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.44 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และการ
ให้บริการที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 78.26 สาหรับการดาเนินงานที่
ประชาชนมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อยพบว่า การใช้โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 74.92
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 66.93 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 และการให้บริการ ๓ อันดับแรกที่
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลฯและการติ ดตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาเทศบาลฯ คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 70.98
รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 69.49 และการ
ให้ ป ระชาชนได้มีส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิดเห็นผ่ านช่องทางต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 68.05 ตามล าดับ
สาหรับการดาเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย ซึ่งพิจารณาจากค่าร้อยละของความพึงพอใจที่
อยู่ใน ๓ อันดับสุดท้าย พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องของความรวดเร็วในการบริการและ
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รับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Call Center, เว็บไซต์ของเทศบาลฯ, Facebook และ application Line ฯลฯ
คิดเป็นร้อยละ 64.09 ถัดมาคือการนาระบบ online เข้ามาให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
คิดเป็นร้อยละ 65.81 และการพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถของบุคลากรในเทศบาลฯ เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนที่มาขอรับการบริการ คิดเป็นร้อยละ 66.14 ตามลาดับ
3. ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
3.1 ปัญหาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เทศบาลฯ
ดาเนินการแก้ไขมากที่สุดคือ ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 39.02 รองลงมาคือ
ปัญหาการให้บริการระบบขนส่งมวลชน คิดเป็นร้อยละ 30.49 ถัดมาคือ ปัญหาความไม่ปลอดภัยของสภาพ
พื้นผิวถนนและทางเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 17.07 ถัดมาคือ ปัญหาความปลอดภัยของฝาท่อบนพื้นถนนและ
ทางเดินเท้าที่มีความสูงต่าไม่เสมอกัน คิดเป็นร้อยละ 7.32 และปัญหาความไม่เพียงพอของเส้นทางขับขี่
รถจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 6.10 ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีก ารบู ร ณาการระหว่ างเจ้า หน้ าที่ เทศกิ จ ต ารวจจราจร และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาการจราจร
2. ควรมีก ารบั งคั บใช้ก ฎหมายการจราจรอย่ า งเข้ม งวด โดยเน้ นการจับ /ปรั บ
ยานพาหนะที่จอดซ้อนคัน และจอดรถในที่ห้ามจอด หรือจอดรถกีดขวางการจราจร
3. ควรปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มจานวนรถ
โดยสารประจาทางของ เทศบาลฯ ให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการของประชาชน
4. ควรเข้ามาตรวจสอบดูแล และปรับปรุงพื้นผิวถนนในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งบริเวณ
ริมทางเดินและทางเดินเท้าให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
5. ควรมีการดูแลและตรวจสอบฝาท่อบนพื้นถนนและทางเดินเท้าให้ อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
6. ควรปรับปรุงพื้นผิวถนนไม่ให้เป็นหลุมเป็นบ่อ รวมทั้งฝาท่อบนถนนที่มีความสูงต่า
ไม่เท่ากัน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
7. ควรเพิ่มเส้นทางขับขี่รถจักรยานให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันประชาชนจานวนมาก
เริ่มให้ความสาคัญและสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพ
8. ควรเพิ่มเส้นทางขับขี่จักรยานในเขตเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ที่เพิ่มมากขึ้น
3.2 ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนส่วนใหญ่
ต้องการให้เทศบาลฯ ดาเนินการแก้ไขมากที่สุดคือ ปัญหาการทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง
คิดเป็นร้อยละ 37.31 รองลงมาคือ ปัญหาการปรับปรุง ตกแต่ง ภูมิทัศน์ในเขตเมือง คิดเป็นร้อยละ 29.85
ถัดมาคือ ปัญหาขยะอุดตันท่อระบายน้า คิดเป็นร้อยละ 19.40 และปัญหาน้าในคลองแม่ข่าสกปรกและเน่าเสีย
คิดเป็นร้อยละ 13.43 ตามลาดับ
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีมาตรการหรือสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนตระหนักและให้ความสาคัญในการ
คัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง โดยให้ประชาชนทาการคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตรายก่อนนาส่ง
ให้กับเทศบาลฯ
2. ควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ทาให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองสีเขียวร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่
3. ควรมี ก ารตั ดแต่ งต้ น ไม้ บ ริเ วณริ ม ถนนและรอบคูเ มื อง ให้ มี ความสวยงามและ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว
4. ควรมีการดาเนินการขุดลอกท่อระบายน้าเป็นประจาสม่าเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาน้ารอ
ระบายหรือน้าท่วมขัง
5. ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการขุดลอกสิ่งสกปรกและ
ทาความสะอาดน้าในคลองแม่ข่าอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งควรมีการบังคับใช้กฎหมายห้ามประชาชนปล่อยน้าเสีย
และทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในคลองแม่ข่าอย่างเข้มงวดและจริงจัง
3.3 ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรมที่ประชาชนส่วน
ใหญ่ต้องการให้เทศบาลฯ ดาเนินการแก้ไขมากที่สุดคือ ปัญหารายได้ไม่พอต่อการเลี้ยงชีพ คิดเป็นร้อยละ
47.14 รองลงมาคือ ปัญหาการค้าขายสินค้ากีดขวางทางเท้า คิดเป็นร้อยละ 28.57 ถัดมาคือ ปัญหาการขาด
การจัดระเบียบสถานบันเทิงและร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 15.71 และปัญหาการป้องกัน
การเสพยาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่ยังไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 8.57 ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในชุมชนที่มีรายได้น้อย เพื่อเป็นการ
เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ควรมีการปรับปรุงและจัดระเบียบทางเดินเท้าโดยการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจทาหน้าที่
ป้องปรามไม่ให้พ่อค้า แม่ค้าขายสินค้ากีดขวางทางเดินเท้า
3. ควรจัดระเบียบและแบ่งโซน (Zoning) ร้านค้าในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ โดยการแยก
สถานบั น เทิ ง และร้ า นขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ให้ ห่ า งไกลจากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม วั ด และ
สถาบันการศึกษา
4. ควรมีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
และปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
5. ควรมีการรณรงค์ให้เด็ก และเยาวชนรู้จักภัยจากยาเสพติด ตลอดจนวิธีป้องกันและ
หลีกเลี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด
6. ควรจัดหามาตรการในการควบคุม ดูแลธุรกิจหอพักเยาวชนและนักศึกษาเพื่อ ให้
หอพักดังกล่าวเป็นหอพักสีขาวที่ห่างไกลปัญหายาเสพติด
3.4 ปัญหาด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย ที่ประชาชนส่วน
ใหญ่ต้องการให้เทศบาลฯ ดาเนิ นการแก้ไขมากที่สุดคือ ปัญหาการไม่ครอบคลุ ม ของกล้องวงจรปิด ( CCTV)
ในเขตเทศบาลฯคิดเป็นร้อยละ 37.70 รองลงมาคือปัญหาการฝ่าฝืนหรือการทาผิดกฎจราจรของนักท่องเที่ยว
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ชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 31.15 ถัดมาคือ ปัญหาการสร้างความเดือดร้อนของแรงงานข้ามชาติ คิดเป็น
ร้อยละ 18.03 และปัญหาการจอดรถกีดขวางการสัญจร คิดเป็นร้อยละ 13.11
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ
โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มักจะเกิดเหตุอันตราย
2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับมัคคุเทศก์และร้านรถเช่า เพื่อช่วยแนะนากฎจราจร
ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
3. ควรมีการติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจรที่มีตัวหนังสือกากับเป็นภาษาอังกฤษและจีน
รวมทั้งควรเพิ่มการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น
4. ควรบู ร ณาการกับ หน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้องจัดเจ้ าหน้า ที่ตรวจตรารักษาความสงบ
เรียบร้อย ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มักจะมีการรวมตัวของ
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการนาสิ่งที่ผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่
5. เทศบาลฯ ควรมี ก ารบู ร ณาการร่ ว มกั บ ต ารวจจราจรในการป้ อ งปรามไม่ ใ ห้
ประชาชนหรือร้านให้เช่ารถนารถมาจอดบนฟุตบาทกีดขวางการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว
3.5 ปัญหาด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้
เทศบาลฯ ดาเนินการแก้ไขมากที่สุดคือ ปัญหาความล่าช้าของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานและการให้บริการ
ประชาชน คิดเป็นร้อยละ 37.66 รองลงมาคือ ปัญหาความไม่เพียงพอของที่จอดรถของประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการกับเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 28.57 ถัดมาคือ ปัญหาการลงพื้นที่เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหายังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 24.68 และฆปัญหาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเทศบาลฯ ยังมีไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 9.09
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ม าตรการในการลดขั้ น ตอนติ ด ต่ อ ราชการและการให้ บ ริ ก ารประชาชน
ตลอดจนควรมีการนาเทคโนโลยีหรือระบบอิเลคทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการให้บริการประชาชน
2. ควรจัดหาที่จอดรถไว้สาหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพิ่มเติม
3. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราไม่ ให้รถที่ไม่ได้มาติดต่อราชการเข้ามาแย่งที่
จอดรถของประชาชนที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลฯ
4. ผู้บริหารของเทศบาลฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ควรมีการลงชุมชนให้
ครอบคลุมในทุกๆ ชุมชนอย่างสม่าเสมอเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
5. เทศบาลฯ ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของเทศบาลฯ ให้ประชาชนได้รับทราบในสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้เทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการของเทศบาลฯ ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 เทศบาลฯ ควรมีการปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นผิวถนนและทางเดินเท้าในเขต
เทศบาลฯ ให้มีความลาดชันเสมอกัน โดยอาจทาราวเหล็กกั้นระหว่างถนนและทางเดินเพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวที่ลากกระเป๋าเดินทาง ตลอดจนคนชราและคนพิการที่นั่งรถเข็นสามารถใช้ ถนน
และทางเดินเท้าในการสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเป็นมิตรกับท้องถิ่น
1.2 เทศบาลฯ ควรมีการจัดทาแผนเพื่อกาหนดพื้นที่เป้าหมาย (Area based) โดย
การกาหนดให้เป็นโครงการถนนตัวอย่างหรือถนนนาร่องที่จะดาเนินการปรับปรุงถนนและทางเดินเท้าในแต่ละ
ปีให้มีความชัดเจน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
2. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 เทศบาลฯ ควรส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ขับขี่รถจักรยานแทน
รถยนต์ เพื่อเป็นการลดมลพิษและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
2.2 เทศบาลฯ ควรมีการดูแลและบารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตเมืองให้อยู่ใน
สภาพแข็งแรงและตัดแต่งให้มีความสวยงามอยู่เสมอ เพื่อให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัยและช่วยลด
ภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง
2.3 เทศบาลฯ ควรมีการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะหรือถังขยะเพิ่มเติมและจัดวางในที่
ที่เหมาะสมให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
โดยเฉพาะสถานที่ทอ่ งเที่ยว และบริเวณหน้าโรงเรียนต่างๆ
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.1 เทศบาลฯ ควรมีการดูแลและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวไม่ให้เข้ามาแย่งอาชีพ
ของคนไทยโดยเฉพาะอาชีพที่สงวนไว้สาหรับคนไทย
3.2 เทศบาลฯ ควรมีการรณรงค์ปลูกจิตสานึกและมอบรางวัลให้กับชุมชนต่างๆ ใน
เขตเทศบาลฯ ที่เข้ามามีส่ วนร่ ว มในการดูแลรักษาความสะอาดและความสวยงามของบ้านเรือนในชุมชน
ยกตัวอย่างเช่น การมอบรางวัลหน้าบ้านสร้างสรรค์ รางวัลบ้านร่มไม้ ฯลฯ เพื่อให้เมืองเชียงใหม่กลายเป็นเมือง
น่าอยูน่ ่าอาศัยอย่างยั่งยืน
3.3 เทศบาลฯ ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นล้านนาให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมเมื่อเข้ามาท่องเที่ยว
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4. ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
4.1 เทศบาลฯ ควรเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้ กับผู้ ขับ ขี่
รถจักรยานบนเส้นทางจักรยานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
4.2 เทศบาลฯ ควรมีการตัดแต่งต้นไม้ที่ปลูกบริเวณริมถนนและทางเดินเท้าให้มี
ความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรบนทางเดินเท้า ตลอดจนผู้ขับขี่
ยานพาหนะในบริเวณดังกล่าว
5. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.1 เทศบาลฯ ควรมีความเข้มงวดในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างและต่อเติม
อาคาร/ร้านค้าไม่ให้ต่อเติมยื่นออกมากีดขวางทางเดินเท้าสาธารณะ
5.2 เทศบาลฯ ควรมีความเข้มงวดในการจัดระเบียบการจอดรถยนต์บริเวณหน้า
เทศบาลฯ ฝั่งริมน้าปิงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดและสวยงาม
5.3 เทศบาลฯ ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรภายในองค์กร
และคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาให้บริการแก่ประชาชน
*******************************
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่

ภาคผนวก 2
แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการ
ดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คาชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด)
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) อายุตากว่
่ า 21 ปี
( ) อายุ 21 - 30 ปี
( ) อายุ 31 - 40 ปี
( ) อายุ 41 - 50 ปี
( ) อายุ 51 - 60 ปี
( ) อายุมากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) อื่น ๆ (ระบุ).................
4. อาชีพหลัก
( ) รับจ้างทัว่ ไป
( ) ข้าราชการ/พนักงานราชการ
( ) พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
( ) พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
( ) อื่นๆ (ระบุ) ……………

ส่วนที่ 2 โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. การปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลฯ
2. การปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้า และรางระบายน้าในเขตเทศบาลฯ
3. การปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลและรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ
4. การให้บริการรถโดยสารประจาทางของเทศบาลฯ
5. การทาสีตเี ส้นจราจร และการปรับปรุงซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรในเขตเทศบาลฯ
6. การปรับปรุง ตกแต่ง ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ
การดาเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในเขตเทศบาลฯ
2. การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลฯ
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในเขตเทศบาลฯ
4. การปรับปรุงคุณภาพน้าในแม่น้า คูคลองในเขตเทศบาลฯ
5. การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลฯ
การดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

-2ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1. การให้บริการด้านการแพทย์และการบริการด้านการสาธารณสุขในเขตเทศบาลฯ
2. การให้บริการด้านการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
3. การฝึกอบรมให้ความรู้และการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน
4. การสังคมสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพและการให้ความช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
5. การดูแล รักษาความสะอาด และการให้บริการต่างๆ ในสนามกีฬาเทศบาลฯ
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลฯ ที่ให้ความสาคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา
การดาเนินงานด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
1. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ
2. ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย รวมทั้งอัคคีภัย
3. การใช้โทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กบั ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
- เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน พัฒนาเทศบาลฯและการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ
- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารของเทศบาลฯ
- การให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ
- การจัดทาเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลฯ รวมทั้งเผยแพร่
แผนงาน/โครงการที่ใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ประชาชนได้รับทราบ
- การดาเนินงานของเทศบาลฯ เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
- การพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถของบุคลากรในเทศบาลฯ เพื่อให้บริการ
แก่ประชาชนที่มาขอรับการบริการ
- การนาระบบ online เข้ามาให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
- ความรวดเร็วในการบริการและรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Call Center,
เว็บไซต์ของเทศบาลฯ, Facebook และ application Line ฯลฯ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลนครเชียงใหม่
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คาชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด)
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) อายุต่ากว่า 21 ปี
( ) อายุ 21 - 30 ปี
( ) อายุ 31 - 40 ปี
( ) อายุ 41 - 50 ปี
( ) อายุ 51 - 60 ปี
( ) อายุมากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) อื่น ๆ (ระบุ).................
4. อาชีพหลัก
( ) รับจ้างทั่วไป
( ) ข้าราชการ/พนักงานราชการ ( ) พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ( ) พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน ( ) อื่นๆ (ระบุ) ……………
ส่วนที่ 2 โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. การปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลฯ
2. การปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้า และรางระบายน้าในเขตเทศบาลฯ
3. การปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลและรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ
4. การให้บริการรถโดยสารประจาทางของเทศบาลฯ
5. การทาสีตีเส้นจราจร และการปรับปรุงซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรในเขตเทศบาลฯ
6. การปรับปรุง ตกแต่ง ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ
การดาเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในเขตเทศบาลฯ
2. การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลฯ
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในเขตเทศบาลฯ
4. การปรับปรุงคุณภาพน้าในแม่น้า คูคลองในเขตเทศบาลฯ
5. การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

-2-

ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

การดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
1. การให้บริการด้านการแพทย์และการบริการด้านการสาธารณสุขในเขตเทศบาลฯ
2. การให้บริการด้านการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
3. การฝึกอบรมให้ความรู้และการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน
4. การสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและการให้ความช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
5. การดูแล รักษาความสะอาด และการให้บริการต่างๆ ในสนามกีฬาเทศบาลฯ
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลฯ ที่ให้ความสาคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา
การดาเนินงานด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
1. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ
2. ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย รวมทั้งอัคคีภัย
3. การใช้โทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
- เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน พัฒนาเทศบาลฯและการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ
- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ
- การให้ประชาชนได้มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ
- การจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลฯ รวมทั้งเผยแพร่
แผนงาน/โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ประชาชนได้รับทราบ
- การดาเนินงานของเทศบาลฯ เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
- การพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถของบุคลากรในเทศบาลฯ เพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชนที่มาขอรับการบริการ
- การนาระบบ online เข้ามาให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
- ความรวดเร็วในการบริการและรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Call Center,
เว็บไซต์ของเทศบาลฯ, Facebook และ application Line ฯลฯ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลนครเชียงใหม่
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

ภาคผนวก 3
รายการจัดหาครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 2 ผลการดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

จัดหารถบรรทุก
(ดีเชล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย
จัดหาเครื่องตบดินขนาดแรงตบไม่น้อยกว่า 7
ตัน
จัดหาเครื่องตบดิน
จัดหาเครื่องสกัดท้าลาย
จัดหาคีมตัดเหล็ก
จัดหาเครื่องเชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์
เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าส้าหรับจ่ายกระแสไฟฟ้า
ภายในส้านักงานแขวงกาวิละ



งานช่าง แขวงกาวิละ
งานช่าง แขวงกาวิละ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
งานรักษาความสะอาด
แขวงศรีวิชัย
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานบ้ารุงรักษาทางและสะพาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค
งานช่าง แขวงเม็งราย
งานช่าง แขวงเม็งราย
งานช่าง แขวงเม็งราย
งานช่าง แขวงเม็งราย
งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
ส่วนการโยธา



การจัดสรร
งบประมาณ

6,000,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

-

ยกเลิกโครงการฯ



1,075,000
2,500,000

975,840
กันเงินไว้เบิกตัดปี



6,500,000

-

กันเงินไว้เบิกตัดปี



4,900,000

-

กันเงินไว้เบิกตัดปี



1,350,000

1,079,300

-



70,000

70,000

-







21,000
11,000
7,000
16,000
485,800

21,000
11,000
7,000
16,000
485,800

-

2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการเคหะและชุมชน
1.
จัดหารถยนต์บรรทุกพร้อมชุดสเปรย์ยางชนิด 6
ล้อ
2.
จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ
3.
จัดหารถบรรทุกชนิด 6 ล้อ มีลิฟท์ยกของท้าย
กระบะ
4.
จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้า ขนาด
ความจุน้าไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร
5.
จัดหารถบรรทุกอเนกประสงค์ 8,000 ลิตร

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ

ลาดับ
ที่
13.

โครงการ/กิจกรรม
จัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

4.

จัดหาตูเ้ ก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด

5.

จัดหาเก้าอีพลาสติกชนิดขาคู่

- งานช่าง
- งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานช่าง แขวงเม็งราย
งานช่าง แขวงเม็งราย
งานช่าง แขวงเม็งราย
งานสถานีขนส่งแห่งที่ 1
กลุ่มงานขนส่ง
งานสถานีขนส่งแห่งที่ 2
กลุ่มงานขนส่ง
งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 2
-งานสถานีขนส่งแห่งที่ 1 (2 ตู้)
-งานสถานีขนส่งแห่งที่ 2 (2 ตู้)
-งานสถานีขนส่งแห่งที่ 3 (2 ตู้)
กลุ่มงานขนส่ง
-งานสถานีขนส่งแห่งที่ 1 (15 ชุด)
-งานสถานีขนส่งแห่งที่ 2 (20 ชุด)
-งานสถานีขนส่งแห่งที่ 3 (40 ชุด)
กลุม่ งานขนส่ง

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

28,500

28,500

-





3,900
13,000
10,000

3,900
13,000
10,000

-



21,000

21,000

-



34,000

34,000

-



14,000

14,000

-



29,400

29,400

-



367,500

367,500

-
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14. จัดหาเลื่อยฉลุไฟฟ้า
15. จัดหาเครื่องขัดกระดาษทรายแบบไฟฟ้า
16. จัดหาตู้ชาร์ตแบตเตอรี่
แผนงานการพาณิชย์
1. จัดหาเครื่องปรับอากาศ
ติดผนังขนาด 18,000 บีทียู.
2. จัดหาเครื่องปรับอากาศติดผนังขนาด 12,000
บีทียู.
3. จัดหาพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ตังพืน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ


ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานงบกลาง
1.
เปลี่ยนตู้ควบคุมระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณ
ทางแยก 1 ตู้

2.



-ส่วนช่างสุขาภิบาล
-ส่วนการโยธา



การจัดสรร
งบประมาณ

420,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61
-

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

เนื่องจากตู้ควบคุม
สามารถซ่อมแซม
และน้ามาใช้งานได้
ตามปกติจึงชะลอ
การด้าเนินการฯ

1,300,000

498,000

-

1,000,000

-

โคมสัญญาณไฟฯอยู่
ในสภาพใช้งานได้ดี
จึงไม่ได้มีการเบิกจ่าย

3,960,000

-

กันเงินไว้เบิกตัดปี

งานบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล



1,500,000

-

โอนไปตังจ่ายเป็น
รายการใหม่

งานบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบระบายน้า



10,000,000

-

โอนไปตังจ่ายเป็น
รายการใหม่
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จัดหาเครื่องดูดสิ่งโสโครก



ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา

เปลี่ยนโคมสัญญาณไฟจราจร
-เปลี่ยนโคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED 300
มม. จ้านวน 30 ชุด
-เปลี่ยนโคมสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิด LED
300 มม. จ้านวน 30 ชุด

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
1. จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ
กระบะเทท้าย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. จัดหาเครื่องสูบน้าหอยโข่งเคลื่อนที่ขนาดท่อ 8
นิวพร้อมอุปกรณ์
2.

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ

ส่วนช่างสุขาภิบาล
3. ซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบแขนยาวยี่ห้อ HITACHI งานบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
EX 220
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. จัดหาเครื่องโทรสาร
กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.



3,000,000

-



18,000

-

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

โอนไปตังจ่ายเป็น
รายการใหม่

เนื่องจากของเดิมอยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี
เนื่องจากของเดิมยังอยู่
ในสภาพใช้งานได้ดี
เนื่องจากของเดิมยังอยู่
ในสภาพใช้งานได้ดี
22,500
13,440
3,000
กันเงินไว้เบิกตัดปี

จัดหาเครื่องปรับ อากาศขนาดไม่น้อยกว่า
36,000 บีทียู.
จัดหาเก้าอีแบบหุม้ ด้วยหนัง มีล้อเลื่อนและที่พัก
แขนพนักพิงสูง
จัดหาตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 2 บาน
จัดหาชันเก็บแฟ้ม
จัดหารถเข็นของ 3 ล้อ
จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน
2 ล้อแบบดับเบิลแคบ
จัดหาเครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้าได้ไม่น้อย
กว่า 450 ลิตร/นาที

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง



120,000

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง



52,500

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง



22,000

-

เนื่องจากของเดิม
ยังอยู่ในสภาพใช้
งานได้อยู่จึงยังไม่
จัดซือในปีนี

จัดหาเครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้าได้ไม่น้อย

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง



20,000

-

เนื่องจากของเดิมยังอยู่

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง
กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง
กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง
กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง





24,000
15,000
3,500
722,000
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2.

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

กว่า 1,500 ลิตร/นาที
จัดหาเครื่องสูบน้าแบบโซล่าเซลส์ ขนาด 12V
12 แอมป์

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง



2,000

-

11.

จัดหาเครื่องเล่นดีวีดี

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง



25,000

-

12.

จัดหากล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1.3 ล้านพิกเซล

กลุม่ งานส่งเสริมการพ้ฒนาเมือง



25,000

-

13.

จัดหาเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง



12,000

-

14.

จัดหาเครื่องโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่ตา่้ กว่า 3,500
ANSI Lumens

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง



78,000

-

15.

จัดหาโทรทัศน์สีจอ LED ขนาด 46 นิว

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง

60,000

-

16.

จัดหากล้องบันทึก ภาพเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง

60,000

-

17.

จัดหาเครื่องท้าน้าเย็นขนาด 1 หัวก๊อก

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง





28,000

ในสภาพใช้งานได้อยู่จงึ
ยังไม่จัดซือในปีนี
เนื่องจากของเดิมยังอยู่
ในสภาพใช้งานได้อยู่จงึ
ยังไม่จัดซือในปีนี
เนื่องจากของเดิมยังอยู่
ในสภาพใช้งานได้อยู่จงึ
ยังไม่จัดซือในปีนี
เนื่องจากของเดิมยังอยู่
ในสภาพใช้งานได้อยู่จงึ
ยังไม่จัดซือในปีนี
เนื่องจากของเดิมยังอยู่
ในสภาพใช้งานได้อยู่จงึ
ยังไม่จัดซือในปีนี
เนื่องจากของเดิมยังอยู่
ในสภาพใช้งานได้อยู่จงึ
ยังไม่จัดซือในปีนี
เนื่องจากของเดิมยังอยู่
ในสภาพใช้งานได้อยู่จงึ
ยังไม่จัดซือในปีนี
เนื่องจากของเดิมยังอยู่
ในสภาพใช้งานได้อยู่จงึ
ยังไม่จัดซือในปีนี

9,000

-
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10.

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

จัดหาสว่านไฟฟ้า ขนาด ¼ นิว
จัดหาไขควงไฟฟ้า ขนาด 12 V จ้านวน 1 อัน
จัดหาปั๊มลม จ้านวน 1 เครื่อง
จัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จ้านวน 5 เครื่อง

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง
กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง
กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง
กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง

22.

จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จ้านวน 1 เครื่อง

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง

23.

จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จ้านวน 2 เครื่อง

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

6,000
5,000
7,500
145,000

4,300
4,300
6,500
-



17,000

-



8,600

-

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน
เนื่องจากไม่ได้ยื่นแบบ
ค้าขอจัดหาต่อ
คณะกรรมการ บริหาร
และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ อปท.
ท้าให้ยังไม่สามารถ
จัดซือได้
เนื่องจากไม่ได้ยื่นแบบ
ค้าขอจัดหาต่อ
คณะกรรมการ บริหาร
และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ อปท.
ท้าให้ยังไม่สามารถ
จัดซือได้
เนื่องจากไม่ได้ยื่นแบบ
ค้าขอจัดหาต่อ
คณะกรรมการ บริหาร
และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ อปท.
ท้าให้ยังไม่สามารถ
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18.
19.
20.
21.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ





ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
ส้าหรับกระดาษขนาด A3 จ้านวน 1 เครื่อง

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง



7,900

-

25.

จัดหาเครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จ้านวน 1 เครื่อง

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง



40,000

-

26.

จัดหาเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จ้านวน 5 เครื่อง

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง



14,000

-

27.

จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 switch)

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง



4,600

-

จัดซือได้
เนื่องจากไม่ได้ยื่นแบบ
ค้าขอจัดหาต่อ
คณะกรรมการ บริหาร
และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ อปท.
ท้าให้ยังไม่สามารถ
จัดซือได้
เนื่องจากไม่ได้ยื่นแบบ
ค้าขอจัดหาต่อ
คณะกรรมการ บริหาร
และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ อปท.
ท้าให้ยังไม่สามารถ
จัดซือได้
เนื่องจากไม่ได้ยื่นแบบ
ค้าขอจัดหาต่อ
คณะกรรมการ บริหาร
และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ อปท.
ท้าให้ยังไม่สามารถ
จัดซือได้
เนื่องจากไม่ได้ยื่นแบบ
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24.

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

ขนาด 16 ช่อง จ้านวน 2 เครื่อง

แผนงานการศึกษา
1. จัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์

จัดหาเก้าอีคอมพิวเตอร์

3.

จัดหาโต๊ะโฟเมก้า 6 ตัว

4.
5.

จัดหาตูเ้ หล็ก 4 ตู้
จัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร

6.
7.
8.

จัดหาเครื่องพิมพ์ส้าเนาระบบดิจิตอล
จัดหาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล
จัดหาสื่อศูนย์การเรียนรู้ STEM ศึกษา

ค้าขอจัดหาต่อ
คณะกรรมการ บริหาร
และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ อปท.
ท้าให้ยังไม่สามารถ
จัดซือได้
-ฝ่ายวิชาการ
-รร.ท.วัดท่าต๋อย
-รร.ท.วัดเชียงยืน
-รร.ท.วัดกู่ค้า
-ฝ่ายวิชาการ
-รร.ท.วัดท่าต๋อย
-รร.ท.วัดเชียงยืน
-รร.ท.วัดกู่ค้า
งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
รร.ท.วัดป่าแพ่ง
รร.ท.วัด
ศรีสุพรรณ
รร.ท.วัดเชียงยืน
รร.ท.วัดป่าแพ่ง
หน่วยศึกษานิเทศก์



112,500

110,700

-



40,500

40,500

-



8,700

8,700

-




22,000
50,000

22,000
50,000

-





130,000
180,000
5,685,500

123,585
167,990
5,672,300

-
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2.

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
จัดหาโต๊ะ-เก้าอีนักเรียน

10.
11.

จัดหากระดานแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟ
(Active Board)
จัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

12.

จัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 12 เครื่อง

13.

งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายวิชาการ



-รร.ท.วัดเกตการาม 2 เครือ่ ง
-รร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
2 เครื่อง
ฝ่ายวิชาการ



จัดหาจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้น
ทแยงมุม 150 นิว จ้านวน 2 จอ
จัดหาจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้น
ทแยงมุม 100 นิว จ้านวน 2 จอ

รร.ท.วัดเกตการาม



15.

จัดหาโทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 60 นิว จ้านวน 4
เครื่อง

รร.วัดท่าสะต๋อย

16.
17.

จัดหาเครื่องดนตรีสากลประเภทวงโยธวาทิต
รร.ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับประมวลผลแบบที่ -ฝ่ายวิชาการ
1 จ้านวน 90 เครื่อง
-รร.ท.วดั ท่าสะต๋อย 40 เครื่อง
-รร.ท.วัดเชียงยืน 30 เครื่อง

14.

การจัดสรร
งบประมาณ
75,000
1,212,000
96,000



432,000



รร.ท.วัดหมื่นเงินกอง

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61
75,000
58,000
-

40,000

40,000

18,000

-

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน
กันเงินไว้เบิกตัดปี
กันเงินไว้เบิกตัดปี
-



148,000

เนื่องจากได้รับ
ครุภณ
ั ฑ์จอรับภาพ
จากส้านักการศึกษา
น้ามาใช้ทดแทน
ของเดิม
148,000
-



373,300
1,980,000

373,300
กันเงินไว้เบิกตัดปี
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9.

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ


ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

2.
3.

จัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตา่้ กว่า 2,400 ซีซ.ี พร้อม
ครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์
จัดหาเครื่องพ่นสารเคมีชนิด ULV

4.

จัดหากล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา



63,000



งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ
กลุ่มงานการพยาบาล
งานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์
พาหะ
งานสัตวแพทย์

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61
63,000

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

-

252,000

-

กันเงินไว้เบิกตัดปี



2,749,900

-



1,000,000

-

969,000

-

โอนเงิน
งบประมาณไปใช้
จ่ายในโครงการที่
มีความจ้าเป็นและ
เร่งด่วน
เปลี่ยนแปลงแผน
ไปจัดซือครุภณ
ั ฑ์
ชนิดอื่น
กันเงินไว้เบิกตัดปี
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-รร.ท.วัดกู่ค้า 20 เครื่อง
18. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส้าหรับงาน
-รร.ท.วดั
ประมวลผล
ท่าสะต๋อย 1 เครื่อง
จ้านวน 3 เครื่อง
-รร.ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอน
ไชย 1 เครื่อง
-รร.ท.วัดศรีปิงเมือง 1 เครื่อง
19. จัดหาเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ้านวน -ฝ่ายวิชาการ
90 เครื่อง
-รร.ท.วดั ท่าสะต๋อย 40 เครื่อง
-รร.ท.วัดเชียงยืน 30 เครื่อง
-รร.ท.วัดกู่ค้า 20 เครื่อง
แผนงานสาธารณสุข
1. จัดหารถปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจและเฝ้าระวัง ฝ่ายบริการ สาธารณสุข
คุณภาพอาหาร (Mobile Unit for Food
Safety)

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ




50,000

49,000

-

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5.

4.

จัดหาเครื่องพ่นละอองฝอยชนิดสะพายหลัง

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

29,000

28,500

-

ฝ่ายบริการสาธารณสุข



14,500

9,300

-

งานโรคไม่ติดต่อ
งานโรคไม่ติดต่อ




20,000
1,700

20,000
1,700

-

งานโรคไม่ติดต่อ



6,000

6,000

-

งานสัตวแพทย์
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ





90,000
50,000
20,000

90,000
37,400
7,850

-

งานรักษาความสะอาด
แขวงกาวิละ
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานรักษาความสะอาด
แขวงศรีวิชัย



523,000

485,000

-



17,000

17,000

-



50,000

50,000

-



184,000

184,000

-

12

จัดหาเครื่องวัดคุณภาพน้ามันทอดอาหารพร้อม
อุปกรณ์
6. จัดหาเครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่างและค่า
คลอรีนในน้าแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์
7. จัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน
8. จัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท แบบตัง
โต๊ะ
9. จัดหาเครื่องชั่งน้าหนักบุคคลแบบเข็ม พร้อมชุด
วัดส่วนสูง
10. จัดหาโต๊ะผ่าตัดแบบไฮดรอลิค
11. จัดหาเครื่องขูดหินน้าลายไฟฟ้าแบบ PIEZO
12. จัดหาเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือด
แผนงานเคหะและชุมชน
1. จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันแบบ
ธรรมดา
2. จัดหาเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิด
ตังพืน
3. จัดหาเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลมชนิดสะพายหลัง

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ


ลาดับ
ที่
5.

โครงการ/กิจกรรม
จัดหาเครื่องพ่นยาชนิดพ่นละออง (ULV) ขนาด
ใหญ่ติดตังบนรถยนต์ชนิด 2 สูบ 4 จังหวะ

2.

จัดหาปั๊มลมอัดอากาศ

3.

จัดหารถยนต์กู้ภัย

4.

จัดหารถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. จัดหาเครื่องท้าลายเอกสารแบบท้าลายครังละ

งานรักษาความสะอาด
แขวงกาวิละ (969,000 บาท)
แขวงเม็งราย 969,000 บาท)
งานบ้ารุงรักษาสวนสาธารณะ

การจัดสรร
งบประมาณ
1,938,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61
-

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน
กันเงินไว้เบิกตัดปี



850,000

800,000

-

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน



120,000

120,000

-

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย



43,500

43,500

-



60,000

60,000

-

กลุ่มงานนิติการ
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6. จัดหาเครื่องเล่นสนามสวนสาธารณะบ้านเด่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. จัดหาเบาะรองรับกระโดดสูง (เบาะฟองน้าหุ้ม
ผ้าใบ)
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
1. จัดหาปั๊มแช่ (ไดโว่)

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ




15,000,000

-

กันเงินไว้เบิกตัดปี



35,000,000

-

กันเงินไว้เบิกตัดปี

20,000

19,800

-

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4.

จัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์

5.
6.
7.

จัดหาเก้าอีส้านักงานพนักพิงสูง จ้านวน 2 ตัว
จัดหาเก้าอีส้านักงาน จ้านวน 2 ตัว
จัดหาเก้าอีท้างานแบบหุม้ ด้วยหนัง มีล้อเลื่อน
พนักพิงทรงต่้า
จัดหาเก้าอีขาเหล็กทรงสูง (เก้าอีบาร์)
จัดหาถังน้าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ
2,500 ลิตร
จัดหาเครื่องฟอกอากาศ

2.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

ฝ่ายสถิติการคลัง
ส้านักการคลัง
ฝ่ายสถิติการคลัง
ส้านักการคลัง
ฝ่ายสถิติการคลัง
ส้านักการคลัง
กลุ่มงานนิติการ
กลุ่มงานนิติการ
งานทะเบียน แขวงเม็งราย



6,000

5,700

-



14,000

13,000

-



3,000

3,000

-





7,600
5,000
16,000

7,600
5,000
16,000

-

งานทะเบียน แขวงเม็งราย
งานธุรการ แขวงเม็งราย




7,000
21,800

7,000
21,800

-



99,600

99,600

-



6,000

6,000

-



15,000

15,000

-



44,000

44,000

-

ฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ
จัดหาพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจกพร้อมติดตัง ฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ
จัดหาชันวางของแบบ
กลุ่มงานนิติการ
4 ชัน วาง เป็นโลหะ
จัดหารถ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่
จักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติ วิชาการ
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3.

10 แผ่น
จัดหาเก้าอีหุม้ ด้วยหนัง แบบมีล้อเลื่อนที่พักแขน
และพนักพิง
จัดหาโต๊ะท้างานเหล็กพร้อมกระจก

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14.
15.

จัดหารถจักรยานยนต์ขนาดไม่ตา่้ กว่า 125 ซีซี.
จัดหาเครื่องขยายเสียงแบบพกพา

16.
17.
18.
19.

21.
22.
23.

24.

งานคลัง แขวงเม็งราย
ฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ
จัดหาเครื่องเสียงห้องประชุม
งานธุรการ แขวงเม็งราย
จัดหาเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ งานคลัง แขวงเม็งราย
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานส้านักงาน
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ส้านักปลัดเทศบาล
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล -งานธุรการ แขวงเม็งราย 1
เครื่อง
-ฝ่ายสถิติการคลัง ส้านัก
การคลัง 2 เครื่อง
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ งานธุรการ แขวงเม็งราย
ชนิด LED ขาวด้า
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ฝ่ายสถิติ การคลัง
จัดเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
ฝ่ายบริการและเผยแพร่
ส้าหรับกระดาษขนาด A3
วิชาการ
จัดหาเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ้านวน -ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
7เครื่องๆ ละ 2,800 บาท
ส้านักปลัดเทศบาล 2 เครื่อง
-งานวิจัยประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 5 เครื่อง
จัดหาเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จ้านวน 1 -ฝ่ายสถิติการคลัง 2 เครื่อง
เครื่อง
(11,600)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

54,000
10,000

54,000
10,000

-





99,900
35,000
32,000

99,900
35,000
32,000

-



87,000

87,000

-



9,000

9,000

-




8,600
7,900

8,600
7,900

-



19,600

19,600

-



17,400

17,400

-
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20.

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ



ลาดับ
ที่

25.
26.

จัดหาชุดโปรแกรมจัดการส้านักงานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จ้านวน 2 ชุด
จัดหาชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการส้าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
จัดหาชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส

แผนงานรักษาความสงบภายใน
1. จัดหาโต๊ะท้างานเหล็กพร้อมกระจก

หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

-งานธุรการ
แขวงเม็งราย 1 เครื่อง
(5,800)
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่



22,000

22,000

-

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่



7,600

7,600

-

งานวิจัยประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ



25,000

21,500

-

งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง
งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง



5,200

5,200

-



4,000

4,000

-




60,000
12,000

60,000
12,200

-



5,000

5,000

-




120,000
90,000

120,000
90,000

-

2.

จัดหาโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์

3.
4.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.

จัดหาโต๊ะโฟเมก้า
จัดหาเก้าอีส้านักงานมีพนักพิงที่พักแขนล้อเลื่อน
ปรับสูง-ต่้าได้
จัดหาเก้าอีคอมพิวเตอร์

6.
7.

จัดหาเก้าอี จ้านวน 200 ตัว
จัดหาเครื่องพิมพ์ส้าเนาระบบดิจิตอล

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง
งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง
งานรักษาความสงบ

16

27.

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

เรียบร้อยและความมั่นคง
จัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร
จัดหาพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตัง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10.
11.

จัดหาชุดรับแขก
จัดหาไฟแว็บติดตังบนรถยนต์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการศึกษา
1. จัดหาตูเ้ ก็บเอกสาร
2.

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์

3.

จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet)
แผนงานสาธารณสุข
1. จัดหาชันวางแฟ้มตังแบบ 2 ชัน 20 ช่อง
2.

จัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์



50,000
6,900

50,000
เนื
อ
่
งจากโครงสร้
าง
-




12,000
50,000

12,000
50,000

-

งานแผนและโครงการ
ส้านักการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ส้านักการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ส้านักการศึกษา



11,600

11,600

-



22,000

22,000

-



7,700

7,700

-

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส้านักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส้านักการสาธารณสุขฯ



18,000

18,000

-



3,500

3,500

-



งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง

งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง

หลังคาที่จะท้าการ
ติดตังพัดลมมีสภาพ
ไม่แข็งแรงจ้าเป็นต้อง
ปรับปรุงหลังคาก่อน
ท้าการติดตังพัดลม
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8.
9.

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
จัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์

4.
5.
5.
6.
7.

จัดหาตูเ้ ก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก
จัดหาตูเ้ ก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ
จัดหาตูเ้ ก็บเอกสารรางเลื่อน ขนาด 8 ตู้ พร้อม
ติดตัง
จัดหาชุดรับแขกไม้สัก
จัดหาโทรศัพท์แบบตังโต๊ะ

8.
9.

จัดหาเครื่องโทรศัพท์
จัดหาเครื่อง โทรศัพท์แบบไร้สาย

10.

จัดหาเครื่องชุมสาย โทรศัพท์ขนาด 8 สายนอก
40 สายใน พร้อมติดตัง
จัดหาเก้าอีมีพนักพิง
จัดหาเก้าอีแบบมีพนักพิงไม่มีที่วางแขน
จัดหาเก้าอีบุหนังแบบมีพนักพิง มีที่วางแขน
จัดหาเก้าอีบุนวมมีพนักพิงไม่มีที่วางแขน
จัดหาโต๊ะโฟเมก้า ขนาด 0.60x1.5 เมตร
จัดหาเต้นท์ยืด ขนาด 3x3 เมตร จ้านวน 3 หลัง

11.
12.
13.
14.
15.
16

-งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฯ 1 ตัว

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

4,000

3,600

-

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
งานผู้ป่วยนอก





8,000
8,000
180,000

8,000
8,000
149,000

-

งานสุขาภิบาล แขวงเม็งราย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส้านักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
-งานธุรการ รพ.เทศบาลฯ 1
เครื่อง
-งานผู้ป่วยนอก 1 เครื่อง




175,000
2,400

175,000
2,400

-



800
4,000

800

งานธุรการ รพ.เทศบาลฯ



80,500

61,418

-

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
งานสุขภาพจิต
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานหน่วยจ่ายกลางฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
-ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 1
หลัง








6,000
2,000
6,000
4,000
3,000
21,000

6,000
2,000
6,000
4,000
3,000
21,000

-



-

ได้รับความ
อนุเคราะห์โทรศัพท์
จากหน่วยงานอื่นมา
ใช้ทดแทน
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3.

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
หน่วยงานรับผิดชอบ
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ
-งานธุรการ รพ.เทศบาลฯ 1 ตัว


ลาดับ
ที่

17.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

หน่วยงานรับผิดชอบ

-งานสัตวแพทย์ 2 หลัง
จัดหาเก้าอีส้านักงานแบบบุนวมมีพนักพิง มีที่พัก -งานธุรการ รพ.เทศบาลฯ 2 ตัว
แขน จ้านวน 15 ตัว
-งานการเงินและบัญชี รพ.เทศบาล
ฯ 2 ตัว
-งานผู้ป่วยนอก 2 ตัว
-งานศูนย์สุขภาพชุมชน 5 ตัว
-งานศูนย์สุขภาพชุมชนหนอง
หอย 2 ตัว
-งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 1 ตัว
-งานประกันสุขภาพ 1 ตัว
จัดหาพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิว
งานสัตวแพทย์
จัดหาเครื่องปรับอากาศ เคลื่อนที่ขนาด 12,000 บี -ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 1
ทียู. จ้านวน 3 เครื่อง
เครื่อง
-งานสัตวแพทย์ 2 เครื่อง
จัดหารถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี.แบบเกียร์ -งานสุขาภิบาล
ธรรมดา
แขวงเม็งราย (38,000)
-งานศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
(38,000)
จัดหาล้อเข็นขยะ
งานสุขาภิบาล แขวงเม็งราย
จัดหาเครื่องเชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์ 300A
งานธุรการ รพ.เทศบาลฯ
จัดหาเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
จัดหาเครื่องเล่นดีวีดีเอ็มพี 3
งานสร้างเสริมสุขภาพ
จัดหาไฟฉุกเฉินรุ่นสปอร์ตไลท์
งานผู้ป่วยใน

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน



45,000

43,500

-




55,000
60,000

55,000
59,900

-



76,000

76,000

-







8,000
4,500
13,000
2,900
3,500

8,000
4,500
13,000
2,900
3,500

-
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18.
19.

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ

ลาดับ
ที่
26.
26.
27.
28.
29.
30.

33.
34.
35.
36.
37.

จัดหาโทรทัศน์จอแอลอีดีขนาด 32 นิว
จัดหาตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง
จัดหาเครื่องท้าน้าเย็น
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานส้านักงาน
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จ้านวน 5 เครื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

งานสร้างเสริมสุขภาพ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานสุขาภิบาล แขวงเม็งราย
งานศูนย์สุขภาพชุมชน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-งานธุรการ รพ.เทศบาลฯ
2 เครื่อง
-กลุ่มงานทันต-สาธารณสุข
2 เครื่อง
-งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.
เทศบาลฯ 1 เครื่อง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล งานธุรการ รพ.เทศบาลฯ
จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาว-ด้า แบบ งานการเงินและบัญชี รพ.
Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที)
เทศบาลฯ
จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ งานการเงินและบัญชี รพ.
แคร่ยาว
เทศบาลฯ
จัดหาเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA
งานธุรการ รพ.เทศบาลฯ
จัดหาเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 3kVA
งานธุรการ รพ.เทศบาลฯ
จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
งานธุรการ รพ.เทศบาลฯ
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบ งานธุรการ รพ.เทศบาลฯ
ที่ 1

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

13,000
9,400
19,000
5,000
16,000
110,000

13,000
9,400
19,000
4,550
15,990
109,950

-




29,000
16,000

28,990
14,990

-



23,000

22,900

-





5,800
35,000
24,000

5,790
34,990
20,544

-



220,000

218,280
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31.
32.

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ







-

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11.
12.
13.

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด้า
จัดหาเต็นท์อเนกประสงค์ขนาด 4x6 เมตร

งานสัตวแพทย์

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

75,000

75,000

-

ฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา



25,000

25,000

-

ฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานช่าง แขวงเม็งราย
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานช่าง แขวงเม็งราย





20,000
20,000
12,000

20,000
20,000
12,000

-




35,000
38,000

31,000
38,000

-



44,000

44,000

-

งานบ้ารุงรักษา
สวนสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
งานควบคุมและตรวจสอบการ
บ้าบัดน้าเสีย ส่วนช่างสุขาภิบาล
งานช่าง แขวงเม็งราย
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานรักษาความสะอาด



85,000

85,000

-




500,000
58,000

500,000
57,900

-




29,000
9,000

29,000
9,000

-



190,000

190,000

-
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38. จัดหาปืนยิงยาสลบแบบสัน
แผนงานเคหะและชุมชน
1. จัดหาชุดรับแขกท้าด้วยไม้ พร้อมเบาะรองนั่ง
โต๊ะกลาง
2. จัดหาโพเดียม
3. จัดหาโต๊ะหมูบ่ ูชา (หมู่ 9)
4. จัดหาเก้าอีท้างานแบบหุม้ ด้วยหนังมีล้อเลื่อน
พนักพิงทรงต่้าและที่พักแขน
5. จัดหาเครื่องตัดสติ๊กเกอร์
6. จัดหารถ จักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี.แบบเกียร์
ธรรมดา
7. จัดหารถ
จักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี.แบบเกียร์อัตโนมัติ
8. จัดหาเครื่องเสียงห้องประชุมสวนสุขภาพ
บ้านเด่น
9. จัดหาชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
10. จัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ


ลาดับ
ที่

14.

โครงการ/กิจกรรม

2.
3.
4.
5.
6.
7.

แขวงศรีวิชัย
งานช่าง แขวงศรีวิชัย



การจัดสรร
งบประมาณ

1,980,000

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
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เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

-

กันเงินไว้เบิกตัดปี

งานสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม
งานธุรการ
กองสวัสดิการสังคม



38,000

38,000

-



6,200

6,200

-

งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย
จัดหากล้องบันทึกภาพแบบเคลื่อนไหวระยะไกล งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก งานพัฒนาเมือง
(Inkjet)
กองสวัสดิการสังคม
จัดหาเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
งานพัฒนาเมือง
กองสวัสดิการสังคม
จัดหาอุปกรณ์เลเซอร์พอยเตอร์ควบคุมค้าสั่งแบบ งานพัฒนาเมือง
ไร้สาย
กองสวัสดิการสังคม
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับประมวลผล
งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย
จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด้า งานสวัสดิการสังคม
(30หน้า/นาที)
แขวงเม็งราย



7,000

6,990

-



30,000

24,990

-



7,700

7,700

-



11,600

11,600

-



3,500

3,500

-



29,000

29,000

-



7,900

7,900

-
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จัดหารถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะ
เทท้าย
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1. จัดหารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี.แบบเกียร์
ธรรมดา
2. จัดหาอุปกรณ์สา้ หรับใช้ในการกระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. จัดหาเครื่องขยายเสียงแบบพกพา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ

ลาดับ
ที่
8.

โครงการ/กิจกรรม
จัดหาเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1. จัดหาโต๊ะท้างานเหล็กพร้อมกระจก
จัดหาผนังกันห้องส้าเร็จรูป

3.
4.
5.
6.

จัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จัดหาตูเ้ ก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
จัดหาตูเ้ ก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต
จัดหาผนังกันห้องส้าเร็จรูป

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. จัดหาชันเหล็กวางเอกสาร 5 ชัน
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล
แผนงานการพาณิชย์
1. จัดหาเก้าอีพลาสติกแบบไม่มีพนักพิงของ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1
2. จัดหาเก้าอีท้างานแบบหุม้ ด้วยหนังมีลอ้ เลือ่ น พนักพิง
ทรงสูง
3. จัดหาเก้าอีนั่งพักคอยแบบ 4 ที่นั่งมีพนักพิง

งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

5,800

5,800

-

งานพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
งานพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ
ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ
ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ
งานพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว



10,400

10,400

-



20,000

20,000

-





2,200
4,600
4,400
20,000

1,230
4,485
4,300

กันเงินไว้เบิกตัดปี

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ส่วนออกแบบและก่อสร้าง




429,000
58,000

429,000
58,000

-

สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
สถานธนา-นุบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2



3,750

2,250

-



3,700

3,700

-





11,400

-

-

อยู่ระหว่างรอ
ปรับปรุงอาคารให้
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2.

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ


ลาดับ
ที่

4.
5.
6.
7.

โครงการ/กิจกรรม

สถานธนา-นุบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
สถานธนา-นุบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2
สถานธนา-นุบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
-สถานธนานุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 2 จ้านวน 2
เครื่อง (11,600)
-สถานธนานุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 4 จ้านวน 1
เครื่อง (5,800)

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ถึง ณ 30 ก.ย.
61

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน

แล้วเสร็จก่อน
81,908.50
-



82,000



44,000

39,380

-



9,000

9,000

-

17,400

12,382

-
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จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์และติดตัง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับส้านักงาน
ประมวลผลแบบที่ 1
จัดหาเครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวด้า
จัดหาเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ้านวน
3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ดาเนินกา ยังไม่แล้ว
รแล้ว
เสร็จและ
ยังไม่ได้
เสร็จตาม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
แผนฯ
ดาเนินการ

ภาคผนวก 4
ผลการประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)

ผลการประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค. ๒๕๕9 กระทรวงมหาดไทย
ได้กาหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็น
แบบที่กาหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
๑.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย
1.๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
1.๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ คะแนน
1.๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน
(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน
(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
1.2 แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อ ความสอดคล้ อ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย
1.๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
1.๒.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
1.๒.๓ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
1.๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน
1.๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
(๒) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
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(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕
คะแนน
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
(๑๑) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 14 กันยายน ๒๕61 และคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
ได้พิจารณาให้คะแนนในแบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการติดตามประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามประกาศเทศบาลฯ ที่แนบมา
พร้อมนี้)
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โดยผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 90 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
20
ข้อมูลพื้นฐานของ
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
(3)
3
องค์กรปกครองส่วน
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ท้องถิ่น
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้า
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
(2)
2
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากรและช่วงอายุและ
จานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจาปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ

(2)

2

(2)

2

(2)

2

(2)

2

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่า
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.

(2)

2

(2)

2
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ประเด็นการพิจารณา

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ
(3)
และการดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการ่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
15
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
(2)
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
(1)
เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน
(2)
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
(2)
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
(2)
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
(2)
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)

คะแนนที่ได้
3

13
2

1
1

2

2
1
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
(2)
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนาเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
(8) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ
(1)
และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การ
ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การ
ประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ
(1)
พ.ศ.2557-2560 เช่น ผลทีไ่ ด้รับ/ผลที่สาคัญ
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560
3. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้.
65
3.1ยุทธศาสตร์ของ
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(10)
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
ท้องถิ่น
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand 4.0
3.2ยุทธศาสตร์ของ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
(10)
องค์กรปกครองส่วน
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0
3.3ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(10)
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และ Thailand 4.0
3.4วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
(5)
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน

คะแนนที่ได้
2

1

1

53
9

9

9

4
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น
3.5กลยุทธ์
แสดงให้เป็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทา
(5)
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น
3.6เป้าประสงค์ของ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
(5)
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7จุดยืนทาง
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
(5)
ยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
(Positioning)
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
นาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
3.8แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
(5)
กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การ
จัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
3.9ความเชื่อมโยงของ ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
(5)
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.10ผลผลิต/
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
(5)
โครงการ
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือันหนึ่งอันเดียวกัน
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
รวมคะแนน
100

คะแนนที่ได้

4

4
4

4

4

4
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8
และในส่วนของผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ได้พิจารณาให้คะแนนในแบบประเมินฯ รวมทั้งสิ้น 86 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี
รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1.การสรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ของ
10
10
การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,
ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
2.การประเมินผลการนา 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนามาใช้วัดผล
10
9
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งาน
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้
เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้
กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
3.การประเมินผลการนา 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
10
9
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป คุณภาพคือการนาเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดาเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)
โครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
4.แผนงานและ
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
10
ยุทธศาสตร์
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนาไปสู่การจัดทา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้า) (Local Sufficiency
Economy Plan : LSEP)
5.โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้.
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
(5)
โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
(5)
วัตถุประสงค์สอดคล้อง ต้องกาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
กับโครงการ
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
(5)
ของโครงการ) มีความ ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวน
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
เท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร
งบประมาณได้ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดาเนินงานและระยะเวลาดาเนินงาน
อธิบายให้ชดั เจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ

คะแนนที่ได้

10

4

4

4
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
5.4 โครงการมีความ
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การ
(5)
สอดคล้องกับแผน
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(5)
ของโครงการ) มีความ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
สอดคล้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
และสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1)การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ(3) การลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
(5)
สอดคล้องกับ Thailand โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy
4.0
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต

คะแนนที่ได้
4

4

4
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เช่น การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคล้อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วยระยะเวลา
(5)
กับยุทธศาสตร์จังหวัด ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นที่
เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไข
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
(5)
ปัญหาความยากจนหรือ ประชาชนดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็น
การเสริมสร้างให้
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
ประชารัฐ
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(LSEP)
5.9 งบประมาณมีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลัก
(5)
สอดคล้องกับเป้าหมาย สาคัญ 5 ประกอบการในการจัดทาโครงการได้แก่
(ผลผลิตของโครงการ) (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5)
ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
(5)
การราคาถูกต้องตาม
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
หลักวิธีการงบประมาณ ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่า
กว่าร้อยละห้าของการนาไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนา
ที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ

คะแนนที่ได้

4

4

4

4
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12
ประเด็นการพิจารณา
5.11 มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key performance
(5)
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกาหนด
ความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
ผลทีไ่ ด้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการ
(5)
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจงในการดาเนินงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้ (3)
ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5)
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาให้
รวมคะแนน
100

คะแนนที่ได้
4

4
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