คํานํา
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ขอ 29 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองส วนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มีหนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคม
ดังนั้น เพื่อใหเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒนาเทศบาลนครเชี ย งใหม จึงได ดําเนิน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลนครเชีย งใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรี
ทราบ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลนครเชี ย งใหม ห วั ง ว า รายงานติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาทองถิ่น สามารถ
แกไขปญหาใหกับประชาชนได และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหม

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 ขอ 29 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
หนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาตอ ผูบ ริห ารท องถิ่น เพื่ อให ผูบ ริห ารท องถิ่น เสนอตอสภาท องถิ่ น
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหา
วันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือวาเปนกระบวนการสําคัญตอการพัฒนาทองถิ่นเพราะ
ระบบการติด ตามและประเมิ น ผล เปน เครื่องบงชี้วาแผนพัฒ นาทองถิ่นสามารถนําไปใชใหเกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ผลจากการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายหรือไม และทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน เพื่อจะไดนําขอมูลดังกลาวไป
ปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป
เทศบาลนครเชียงใหม ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน ดังนี้.1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิดสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
เทศบาลนครเชียงใหม มีโครงการที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
จํานวนทั้งสิ้น 471 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 405 โครงการ มีโครงการที่เบิกจายไมแลวเสร็จและ
เทศบาลฯ ไดทําการกันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 33 โครงการ และมีโครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ จํานวน 33 โครงการ ในสวนของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 930,930,450.00 บาท และ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลฯ มีการเบิกจายงบประมาณ
ทั้งสิ้น 773,682,978.12 บาท

-2ขอเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม
1. โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณใหดําเนินการแลว ไมควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง
เพราะสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะหการใช
จายงบประมาณอยางรอบดาน ควรมีการตั้งงบประมาณใหสอดคลองกับการเบิกจายจริง
2. โครงการ/กิจกรรมที่ไดตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแลว ควรเรงรัดดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณนั้นๆ
3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปงบประมาณควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกตางไปจากเดิมบาง โดยเนนประโยชนของชุมชนเปนสําคัญ
4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาควรคํานึงถึงความเปนไปไดในเรื่องของความ
พรอมดานพื้นที่ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม และสถานะทางการเงิน การคลัง
ของทองถิ่นเปนสําคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก
5. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลนครเชียงใหมใหมากขึ้น
ทั้งกอนการดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการของเทศบาลนครเชียงใหม รวมถึงการ
เปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู ตรวจสอบการดําเนินโครงการใหมากขึ้น
6. ควรมีการสํ า รวจข อมู ล พื้น ฐานของเทศบาลนครเชีย งใหม และมีฐ านขอมูล ที่เปน ปจ จุบัน
เพื่อสามารถใชประกอบเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชน เพื่อนําไปสูแนวทางการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหาเปนไปอยางรวดเร็ว
7. ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดําเนินโครงการใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง
ดวยวิธีการตางๆ ที่สามารถเขาถึงประชาชน ชุมชนใหไดรับขอมูลขาวสารมากที่สุด
8. ควรมีการบริหารจัดการงปบระมาณอยางเหมาะสม ตลอดจนดําเนินการโครงการพัฒนาให
ครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง
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หนา

3/26
3/26
3/29
3/151
3/153
3/155
3/172
4/1
4/2
4/4

สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เปนบทบาทและอํานาจหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ตามอํานาจหนาที่ ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน,
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต, ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย, ดานการ
วางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว, ด านการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งนี้เปนไปตาม
พระราชบั ญญั ติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติ มถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50 วรรคสอง
“การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น, การจัดทํา
งบประมาณ, การจัดซื้อจัดจาง, การตรวจสอบ, การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับว าด วยการนั้ นและหลักเกณฑและวิ ธีการที่ กระทรวงมหาดไทย
กําหนด” แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวน
ใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล, งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เพื่อใหการดําเนินงานขององคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงาน
ไดตามเปาหมายที่วางไว
การติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาทองถิ่ น จึ งเป นเครื่ องมือสํ าคัญในการทดสอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําให
ทราบและกํ าหนดทิ ศทางการพั ฒนาได อย างเป นรูปธรรม และเกิ ดความชัดเจนของแผนพั ฒนาโครงการ/
กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร, บุคลากร, สภาพพื้นที่ และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุง
แผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชน
และนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป พรอมการปรับปรุงและแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ทองถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็งและมีความ
ยั่งยืนเปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมมุงคนหาแผนงาน โครงการที่
ไดดําเนินการไปแลววาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหวาง
ดําเนินการโครงการตางๆ เพื่อใหทราบถึงปญหา และหาแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อทําให
บรรลุเปาหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

1/๒
1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการของเทศบาลนครเชียงใหม ซึ่งจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลฯ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
2. เพื่อใหทราบความกาวหนาของการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมาย ตลอดจนผล
การดําเนินงาน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อใหเปนไปตามภารกิจที่ไดกําหนดไว
3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงานโครงการ
ตลอดจนการยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนในการดําเนินการ
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหาร และการใชจายงบประมาณของเทศบาลนคร
เชียงใหม
5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารเทศบาลฯ, ปลัด/รองปลัดเทศบาลฯ, ผูบริหาร
ระดับสํานัก/กองทุกระดับของเทศบาลฯ ที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตางๆ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย, ผูมีสวนเกี่ยวของ,
ประชาชนในชุมชน และสังคมสวนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และคารอยละความสําเร็จของ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2561 ข อ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
(2) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาทองถิ่น ดํ าเนิน การติดตามและ
ประเมินผลแผนพั ฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒)
(3) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอตอสภาทองถิ่ นและคณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑2 (๓) และขอ ๑3 (๕)
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

1/๓
แนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตอง
ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป

ประกอบดวย

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจํานวน 11 คน

(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

1/๔
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ขอ ๑1
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลนครเชียงใหมตอง
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกําหนดแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นโดย
การกําหนดแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสม
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามแนวทาง วิธีการ และหวงเวลา
ที่กําหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปตอผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหมเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools
for local development plans) เปนสิ่งของ, วัสดุ, อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิดสรางไวเพื่อ
ใชในการติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ, มาตราสวนประมาณคาและวิธีการ เปนตน
โดยการสรางเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires)
แบบสัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป, อํานาจ
หนาที่, ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่น และเกณฑมาตรฐานแบบตางๆ
ที่ ได กําหนดขึ้ นหรื อการนํ าไปทดลองใช เพื่อเป นเครื่ องมื อในการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาทองถิ่ น
โดยสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม, ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล, วิเคราะหขอมูล
และสรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมกําหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหมภายในเดือนธันวาคมของทุกป เพื่อใหผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหมเสนอ
ตอสภาเทศบาลนครเชียงใหมภายในระยะเวลาที่กําหนด
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1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร, แผนงาน,
โครงการ หรือผลผลิตที่ไดกําหนดขึ้นมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลนครเชียงใหม
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน, เงิน, วัสดุ, อุปกรณ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือ
ที่มีอยูจริงในทองถิ่นมาปฏิบัติงาน
1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน/โครงการตางๆ จะ
วัดจากรายการที่เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณที่ผานมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกัน
ระหวางผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ,
ขนาด, ความจุ, พื้นที่, จํานวน และระยะเวลา เปนตน
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเปนความพึงพอใจ
หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบ หรือการมีความสุข เปนตน
กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมในการติดตามและประเมินผลมีความ
จํ าเป น ที่จ ะต องวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อมของทองถิ่น ทั้ งในระดั บ ชุ มชน อาจรวมถึ งอํา เภอ และจั งหวั ด
เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่นแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมกําหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ระเบียบวิธีในการ
ติดตามและประเมินผลมีองคประกอบใหญๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการตางๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมมีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลได
อยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได
2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่
ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลฯ ตองจดบันทึก (record), การสังเกต (observe), หรือการวัด (measurement) เปนตน
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3. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมทําการ
กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ดังนี้
3.1 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได
การสัมภาษณเปนการยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบใน
ระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews)
ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูด
สนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในขั้นตอน
3.2 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลฯ จะใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่น โดยมีการจดบันทึก,
การสังเกต ซึ่งแนวทางในการสังเกต ประกอบดวย
(1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกต
ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ เขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนใน ชุมชน
มีกิจกรรมรวมกัน
(2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และ
ความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในทองถิ่น
3.3 การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น,
การรับรู, ทัศนคติ, ความพึงพอใจ, ความจําเปน, ความตองการของประชาชนในทองถิ่น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ จะมีการจดบันทึก, การสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปน
หลักฐาน
3.4 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลนครเชียงใหม เปนตน
4. วิธีการ/เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม
ศึกษาขอมูลจากเอกสาร หลักฐานตางๆ ไดแก
4.1 แผนพัฒนาทองถิ่น
4.2 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (e-Plan)
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1.5 ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตางๆ ระหวาง
ดําเนินโครงการ รองลงมาคือการนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชน
ตางๆ แยกเปนหัวขอได ดังนี้
1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตางๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและ
การดําเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตางๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่น
และการดําเนินการตามโครงการตางๆ มีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดตรงจุด ตามเปาหมายอยางทันทวงที
ทั้งในปจจุบันและอนาคต
3. ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาของเทศบาลนครเชียงใหม
4. สามารถเก็บรวมรวมและวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด, ความตองการ,
สภาพปญหาตางๆ ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือ
ขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน, ผูมีสวนไดเสีย, หนวยงานราชการ,
รัฐวิสาหกิจ และองคกรตางๆ
5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารเทศบาลฯ ปลัด/รองปลัดเทศบาลฯ ผูบริหารระดับสํานัก/
กอง/ฝายตางๆ ของเทศบาลฯ สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
เทศบาลฯ ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการ
ตางๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได
7. ทําใหภารกิจตางๆ ของบุคลากรในเทศบาลนครเชียงใหมมีความสอดคลองกัน สามารถ
ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลนครเชียงใหมเกิดความสําเร็จ
ตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอองคกร
8. สามารถรั กษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเป นไปตามวัตถุประสงคของโครงการ,
กิจกรรม และงานตางๆ เพื่อใหประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการจากเทศบาลนครเชียงใหม
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สวนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครเชียงใหม มีจํานวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
2.1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่น
สรุปผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลนคร
เชียงใหม จํานวน 415 โครงการ พบวา มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 359 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ
86.51 โครงการดําเนินการตอเนื่องถึงป 2563 จํานวน 12 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 2.89 และโครงการที่ไมได
ดําเนินการ จํานวน 44 โครงการ คิดเปนรอยละ 10.60 (ตารางที่ 2.1)
ตารางที่ 2.1 ผลการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
2. การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจิตสํานึกดาน
ศิลปวัฒนธรรม
4. การเสริมสรางความ
ปลอดภัยและบรรเทา
สาธารณภัย
5. การบริหารจัดการและ
พัฒนาองคกร
รวม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่บรรจุ โครงการที่ รอยละ โครงการดําเนินการ รอยละ โครงการที่ รอยละ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการ
ตอเนื่องถึงป
ไมได
เทศบาลฯ แลวเสร็จ
2563
ดําเนินการ
43
36
83.72
3
6.98
4
9.30
37

31

83.78

1

2.70

5

13.51

202

182

90.10

6

2.97

14

6.93

16

15

93.75

-

-

1

6.25

117

95

81.20

2

1.71

20

17.09

415

359

86.51

12

2.89

44

10.60
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2.1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ
จากการเปรี ย บเที ย บการเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนิน งาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 พบวา เทศบาลฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 788,891,889.00 บาท และมีการเบิกจาย
งบประมาณทั้งสิ้น 707,693,597.31 บาท คิดเปนรอยละ 89.71 ซึ่งสามารถจําแนกตามรายยุทธศาสตรได
ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 105,705,169.00 บาท และมีการเบิกจาย
งบประมาณทั้งสิ้น 91,443,832.64 บาท คิดเปนรอยละ 86.51 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 250,740,800.00 บาท โอนงบประมาณ
เพิ่มเติม จํานวน 13,000,000 บาท และมีการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 252,193,684.69 บาท คิดเปน
รอยละ 95.62 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 328,017,080.00 บาท และมีการเบิกจาย
งบประมาณทั้งสิ้น 306,829,890.79 บาท คิดเปนรอยละ 93.54 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 11,366,840.00 บาท และมีการเบิกจาย
งบประมาณทั้งสิ้น 9,551,905.00 บาท คิดเปนรอยละ 84.03 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 93,062,000.00 บาท โอนเงินงบประมาณ
เพิ่มเติม จํานวน 3,160,000 บาท และมีการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 72,280,682.59 บาท คิดเปนรอย
ละ 75.12 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 5 (รายละเอียดตามตารางที่ 2.2)
ตารางที่ 2.2 ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(250,740,800 + 13,000,000)
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดาน
ศิลปวัฒนธรรม
4. การเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
5. การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
(93,062,000.00 + 3,160,000)
รวมทั้งสิ้น

จํานวนงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร +โอน
งบประมาณเพิ่มเติม
(บาท)

จํานวนงบประมาณที่
เบิกจาย (บาท)

รอยละของ
งบประมาณ
รายยุทธศาสตร

105,705,169.00

91,443,832.64

86.51

263,740,800.00

252,193,684.69

95.62

328,017,080.00

306,829,890.79

93.54

11,366,840.00

9,551,905.00

84.03

96,222,000

72,280,682.59

75.12

805,051,889.00 732,299,995.71

90.96
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2.1.4 ผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสร างพื้น ฐาน ซึ่งเทศบาลนครเชี ยงใหมไดทําการปรั บปรุงโครงสรางพื้ นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตลอดจนบริการสาธารณะของเมืองเชียงใหมใหไดมาตรฐานตั้งแตระดับชุมชนจนถึงระดับเมืองโดยไดดําเนินการ
กอสรางปรับ ปรุงผิวจราจร ถนนสายตางๆ ให ไดมาตรฐานเพื่อใหการสัญจรของประชาชนเป นไปโดยสะดวก,
รวดเร็ว และปลอดภัยมีการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําใหครอบคลุมพื้นที่เพื่อลดการปลอยน้ําเสียลงสูแหลง
น้ําสาธารณะ พรอมทั้งขจัดสิ่งกีดขวางในระบบระบายน้ํา เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมขังและน้ําเนาเสีย นอกจากนี้ยัง
ไดทําการปรับปรุงทางเดินเทาใหประชาชนไดสัญจรอยางสะดวก ปลอดภัย ใหความรมรื่น สวยงาม และจัดทําทาง
ลาดขึ้นลงสําหรับคนพิการและรถจักรยาน ตลอดจนไดทําการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมพื้นที่มาก
ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย ให กั บ ประชาชน รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง ระบบขนส ง มวลชนรวมทั้ ง สถานี ข นส ง ให มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางโดยคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
2. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผลการดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาเทศบาลนครเชีย งใหมภ ายใตยุ ท ธศาสตรก ารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทศบาลฯ ไดดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมของเมืองใหมีความสวยงาม
รมรื่นโดยดูแลทํานุบํารุงตนไมใหรมรื่นทั่วทั้งเขตเมืองเชียงใหม พรอมทั้งไดทําการปลูกไมดอกไมประดับตามถนน
สายสําคัญ พื้นที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยูใหใชประโยชนทั้งการพักผอนหยอนใจและ
นันทนาการ สงเสริมใหภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ชวยกันปลูกดูแลรักษาตนไม ไมดอกไมประดับในพื้นที่
ที่แตละหนวยงานรับผิดชอบและไดปรับปรุงเมืองเชียงใหมใหเปนเมืองสะอาดมีความเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมืองมีสภาพแวดลอมที่นาอยู นาทองเที่ยว นอกจากนี้ยังไดดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหามลพิษทางอากาศ พรอมทั้งติดตามและตรวจสอบระดับมลพิษทางอากาศ และควบคุมการกระทํา
ที่จะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศอยางเขมงวด เทศบาลฯ ยังไดมีการพัฒนาคุณภาพแหลงน้ําสาธารณะและพัฒนา
ระบบบําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมทั้งพื้นที่ รวมถึงพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยทั้งการจัดเก็บ การกําจัดขยะ
การนํากลับมาใชใหมใหมีประสิทธิภาพและครบวงจร
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม เทศบาลฯ ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการพัฒนา
ดานการศึกษา, การสาธารณสุข, การพัฒนาสังคม และชุมชน โดยไดมีการรณรงคงานมวลชนสัมพันธเพื่อสรางพลัง
ความรวมมือในการปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติดและแหลงอบายมุขตางๆ รวมทั้งไดมีการสงเสริมพัฒนา
การศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ พรอมทั้งสนับสนุนใหเชียงใหมเปนสังคมแหงการเรียนรูและมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชในการศึกษา ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาดานสาธารณสุข รวมทั้งเครือขายอนามัยชุมชน
ตลอดจนสงเสริ มการกีฬาและนั นทนาการตางๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง ความมีน้ําใจเปน นักกีฬาใหแก
ชาวเมืองเชียงใหม นอกจากนี้ เทศบาลฯ ไดสรางความเขมแข็งในการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาของทองถิ่นเพื่อเปนรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน และรักษาสภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรม
ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรใหคงอยูและสืบทอดสูคนรุนตอไปในอนาคต
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4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาการ
เสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครเชียงใหม ไดดําเนินการปองกันและรักษาความ
สงบตลอดจนความปลอดภัยใหกับชุมชน นอกจากนี้ยังไดเพิ่มประสิทธิภาพใหกับเจาหนาที่ของเทศบาลฯ ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในชุมชน รวมทั้ง
การป อ งกั น อั น ตรายจากป ญ หาความไม ป ลอดภั ย ต า งๆ โดยใช ก ระบวนการสร า งเสริ ม ความปลอดภั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพ และยึดหลักการรวมแรงรวมใจกันระหวางภาครัฐ, ภาคเอกชน และชุมชนเปนพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นาองค ก ร เทศบาลฯ ไดมี การเพิ่มประสิท ธิภ าพการทํางานและการให บ ริก ารกั บ
ประชาชน รวมทั้งยังไดสนับสนุนใหเกิดเครือขายความรวมมือในลักษณะพหุภาคีระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาเมือง ตลอดจนไดสรางชองทางใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ และความจําเปนอยางแทจริงของประชาชน นอกจากนี้ยังไดมีการประสาน
ความรวมมือ และการสนับสนุนการทํางานรวมกับองคกรปกครองทองถิ่นอื่นๆ รวมทั้งหนวยงานราชการตางๆ เพื่อ
สรางประโยชนใหกับเมืองเชียงใหม และเทศบาลฯ ยังไดสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ความรูความสามารถไปพัฒนาการทํางานและการใหบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอ
ความตองการของประชาชนไดมากยิ่งขึ้น
2.1.5 ปญหา อุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข
- ปญหาดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ประชาชนสวนใหญตองการใหเทศบาลฯ ดําเนินการ
แกไขมากที่สุดคือ ปญหาการจราจรติดขัดในเขตเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 39.02 รองลงมาคือปญหาการ
ใหบริการระบบขนสงมวลชน คิดเปนรอยละ 30.49 ถัดมาคือ ปญหาความไมปลอดภัยของสภาพพื้นผิวถนนและ
ทางเดินเทา คิดเปนรอยละ 17.07 ถัดมาคือ ปญหาความปลอดภัยของฝาทอบนพื้นถนนและทางเดินเทาที่มีความสูง
ต่ําไมเสมอกัน คิดเปนรอยละ 7.32 และปญหาความไมเพียงพอของเสนทางขับขี่รถจักรยาน คิดเปนรอยละ 6.10
ตามลําดับ
แนวทางแกไข
1. มีการบูรณาการระหวางเจาหนาที่เทศกิจ ตํารวจจราจร และหนวยงานที่เกี่ยวของเขามา
แกไขปญหาการจราจร
2. มีการบังคับใชกฎหมายการจราจรอยางเขมงวด โดยเนนการจับ/ปรับยานพาหนะที่จอดซอน
คัน และจอดรถในที่หามจอด หรือจอดรถกีดขวางการจราจร
3. มีการปรับปรุงระบบขนสงมวลชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มจํานวนรถโดยสาร
ประจําทางของเทศบาลฯ ใหเพียงพอตอความตองการในการใชบริการของประชาชน
4. มีการเขาตรวจสอบดูแล และปรับปรุงพื้นผิวถนนในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งบริเวณริมทางเดิน
และทางเดินเทาใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดอยางปลอดภัย
5. มีการดูแลและตรวจสอบฝาทอบนพื้นถนนและทางเดินเทาใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานได
อยางปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ
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6. มีการปรับปรุงพื้นผิวถนนไมใหเปนหลุมเปนบอ รวมทั้งฝาทอบนถนนที่มีความสูงต่ําไมเทากัน
เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
7. มีการเพิ่มเสนทางขับขี่รถจักรยานใหมากขึ้น เนื่องจากปจจุบันประชาชนจํานวนมากเริ่มให
ความสําคัญและสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพ
8. มีการเพิ่มเสนทางขับขี่จักรยานในเขตเมืองใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนที่เพิ่ม
มากขึ้น
- ปญหาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ประชาชนสวนใหญตองการให
เทศบาลฯ ดําเนินการแกไขมากที่สุดคือ ปญหาการทิ้งขยะโดยไมมีการคัดแยกประเภทขยะกอนทิ้ง คิดเปนรอยละ
37.31 รองลงมาคือ ปญหาการปรับปรุง ตกแตง ภูมิทัศนในเขตเมือง คิดเปนรอยละ 29.85 ถัดมาคือปญหาขยะ
อุดตันทอระบายน้ํา คิดเปนรอยละ 19.40 และปญหาน้ําในคลองแมขาสกปรกและเนาเสีย คิดเปนรอยละ 13.43
ตามลําดับ
แนวทางแกไข
1. มีมาตรการหรือสรางแรงจูงใจใหประชาชนตระหนักและใหความสําคัญในการคัดแยกประเภท
ขยะกอนทิ้ง โดยใหประชาชนทําการคัดแยกขยะเปยก ขยะแหง และขยะอันตรายกอนนําสงใหกับเทศบาลฯ
2. มี ก ารเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในเมื อ งเชี ย งใหม ใ ห ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เสริ ม สร า งสภาพแวดล อ มที่
เอื้ออํานวยตอการพักผอนหยอนใจของประชาชน ทําใหเมืองเชียงใหมเปนเมืองสีเขียวรมรื่นสวยงามและนาอยู
3. มีการตัดแตงตนไมบริเวณริมถนนและรอบคูเมือง ใหมีความสวยงามและปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนและนักทองเที่ยว
4. มีการดําเนินการขุดลอกทอระบายน้ําเปนประจําสม่ําเสมอ เพื่อปองกันปญหาน้ํารอระบายหรือน้ํา
ทวมขัง
5. มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการขุดลอกสิ่งสกปรกและทําความสะอาดน้ํา
ในคลองแมขาอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งมีการบังคับใชกฎหมายหามประชาชนปลอยน้ําเสียและทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลตางๆ ลงใน
คลองแมขาอยางเขมงวดและจริงจัง
- ปญหาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรมที่ประชาชนสวนใหญ
ตองการใหเทศบาลฯ ดําเนินการแกไขมากที่สุดคือ ปญหารายไดไมพอตอการเลี้ยงชีพ คิดเปนรอยละ 47.14
รองลงมาคือ ปญหาการคาขายสินคากีดขวางทางเทา คิดเปนรอยละ 28.57 ถัดมาคือ ปญหาการขาดการ
จัดระเบียบสถานบันเทิงและรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล คิดเปนรอยละ 15.71 และปญหาการปองกันการเสพ
ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่ยังไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 8.57 ตามลําดับ
แนวทางแกไข
1. มีการจัดอบรมอาชีพเสริมใหกับประชาชนในชุมชนที่มีรายไดนอย เพื่อเปนการเพิ่มรายไดและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. มีการปรับปรุงและจัดระเบียบทางเดินเทาโดยการจัดเจาหนาที่เทศกิจทําหนาที่ปองปรามไมให
พอคา แมคาขายสินคากีดขวางทางเดินเทา
3. มีการจัดระเบียบและแบงโซน (Zoning) รานคาในเขตตัวเมืองเชียงใหม โดยการแยกสถาน
บันเทิงและรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใหหางไกลจากแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัด และสถาบันการศึกษา
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4. มี การบู ร ณาการร ว มกั บ เจ า หน าที่ ตํ า รวจและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการป อ งกั น และ
ปราบปรามปญหายาเสพติดอยางจริงจัง
5. มีการรณรงคใหเด็ก และเยาวชนรูจักภัยจากยาเสพติด ตลอดจนวิธีปองกันและหลีกเลี่ยงให
หางไกลยาเสพติด
6. มี การจั ดหามาตรการในการควบคุ ม ดูแลธุร กิจ หอพั กเยาวชนและนัก ศึกษาเพื่ อให ห อพั ก
ดังกลาวเปนหอพักสีขาวที่หางไกลปญหายาเสพติด
- ปญหาดานการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัยที่ประชาชนสวนใหญตองการให
เทศบาลฯ ดําเนินการแกไขมากที่สุดคือ ปญหาการไมครอบคลุมของกลองวงจรปด (CCTV) ในเขตเทศบาลฯ คิดเปน
รอยละ 37.70 รองลงมาคือปญหาการฝาฝนหรือการทําผิดกฎจราจรของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ คิดเปนรอยละ
31.15 ถัดมาคือ ปญหาการสรางความเดือดรอนของแรงงานขามชาติ คิดเปนรอยละ 18.03 และปญหาการจอดรถ
กีดขวางการสัญจร คิดเปนรอยละ 13.11
แนวทางแกไข
1. เพิ่มการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ โดยเฉพาะจุด
เสี่ยงที่มักจะเกิดเหตุอันตราย
2. มี ก ารจั ดอบรมให ความรู กับ มั คคุ เทศกแ ละร านรถเชา เพื่ อช ว ยแนะนํากฎจราจรใหกั บ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
3. มี การติ ดตั้ งป า ยเครื่ องหมายจราจรที่มีตั ว หนั งสือ กํากั บ เป น ภาษาอั งกฤษและภาษาจี น
รวมทั้งเพิ่มการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และไฟฟาสองสวางในพื้นที่จุดเสี่ยงตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น
4. มีการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเจาหนาที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอย
ใหแกประชาชนและนักทองเที่ยวใหครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มักจะมีการรวมตัวของกลุมแรงงาน
ขามชาติ เพื่อปองกันปญหาอาชญากรรมและการนําสิ่งที่ผิดกฎหมายเขามาในพื้นที่
5. เทศบาลฯ มีการบูรณาการรวมกับตํารวจจราจรในการปองปรามไมใหประชาชนหรือรานให
เชารถนํารถมาจอดบนฟุตบาทกีดขวางการสัญจรของประชาชนและนักทองเที่ยว
- ปญหาดานการบริหารจัดการและพัฒนาองคกรที่ประชาชนสวนใหญตองการใหเทศบาลฯ
ดําเนินการแกไขมากที่สุดคือ ปญหาความลาชาของเจาหนาที่ในการดําเนินงานและการใหบริการประชาชน คิดเปน
รอยละ 37.66 รองลงมาคือ ปญหาความไมเพียงพอของที่จอดรถของประชาชนผูมาติดตอราชการกับเทศบาลฯ
คิดเปนรอยละ 28.57 ถัดมาคือ ปญหาการลงพื้นที่เพื่อรับฟงและแกไขปญหายังไมเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน คิดเปนรอยละ 24.68 และปญหาการประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ของ
เทศบาลฯ ยังมีไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 9.09
แนวทางแกไข
1. มีมาตรการในการลดขั้นตอนติดตอราชการและการใหบริการประชาชน ตลอดจนมีการนํา
เทคโนโลยีหรือระบบอิเลคทรอนิกสเขามาชวยในการใหบริการประชาชน
2. มีการจัดหาที่จอดรถไวสําหรับประชาชนผูมาติดตอราชการเพิ่มเติม
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3. จัดใหมีเจาหนาที่เทศกิจตรวจตราไมใหรถที่ไมไดมาติดตอราชการเขามาแยงที่จอดรถของ
ประชาชนที่มาติดตอราชการกับเทศบาลฯ
4. ผูบริหารของเทศบาลฯ ตลอดจนเจาหนาที่ของเทศบาลฯ มีการลงชุมชนใหครอบคลุมใน
ทุกๆ ชุมชนอยางสม่ําเสมอเพื่อรับฟงปญหาและแนวทางแกไข พรอมทั้งหาแนวทางแกไขปญหาของประชาชนใน
ชุมชนอยางเปนรูปธรรม
5. เทศบาลฯ มีการเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานและแกไขปญหาตางๆ
ของเทศบาลฯ ใหประชาชนไดรับทราบในสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น
2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2562
2.2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เทศบาลนครเชียงใหมจึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
สอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําไปสูการบูรณาการรวมกันให
เกิ ด ความสอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด สามารถเชื่ อ มโยงไปสู แ ผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด แผนพั ฒ นาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไทยแลนด ๔.๐ และในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะตองมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
โดยมีรายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (รายละเอียดตามตารางที่ 2.3)
ตารางที่ 2.3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒๐
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
๒๐
๓. ยุทธศาสตรประกอบดวย
๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด
(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน
(๕)
๓.๕ กลยุทธ
(๕)
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
(๕)
๓.๘ แผนงาน
(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐
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2.2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจั ดทํ าแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลนครเชี ยงใหม จะตองมี การ
ติ ดตามและประเมิ นผลโครงการของเทศบาลนครเชี ยงใหมเพื่ อความสอดคล องแผนพั ฒนาท องถิ่ น ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่
กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รายละเอียดตามตารางที่ 2.4)
ตารางที่ 2.4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลนครเชียงใหม
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
๑. การสรุปสถานการณการพิจารณา
๑๐
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิน่ ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา
๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(๕)
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(๕)
สังคมแหงชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมนั่ คง มั่งคั่ง
(๕)
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรับ
(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐
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2.2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
เพื่อใหเปนไปตามกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามขอ 29(3)
และข อ 30(5) ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจั ดทํ าแผนพั ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น
พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน
2562 เรื่ อง ซั กซ อมแนวทางการดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาท องถิ่ น ขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
กระทรวงมหาดไทยได อาศั ยอํ านาจตามข อ 5 แห งระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจั ดทํ าแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลนครเชี ย งใหม กํ าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหมภายในเดือนธันวาคมของทุกป เพื่อใหผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหมเสนอสภา
เทศบาลนครเชียงใหมภายในระยะเวลาที่กําหนด
4) ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้สภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณา
เรื่องดังกลาวไดตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได
5) ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562
มาติดตามและประเมินผล และนําขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เฉพาะที่ดําเนินการกอนประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มาใชเปนขอมูลในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดวย
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
ลําดับ
ผูรับผิดชอบ
แนวทางการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการติ ด ตามและ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งไดจากการติ ดตามและประเมิ นผล
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น
2. ผูบริหารทองถิ่น
1) สรุ ป ผลและเสนอความเห็ น จากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาทองถิ่นตอสภาทองถิ่น
2) เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ต อ สภา
ทองถิ่น
3. สภาทองถิ่น
1) จัดใหมีการประชุมสภาทองถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแลวแตกรณี
เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจาก
ผูบริหารทองถิ่น
2) สมาชิกสภาทองถิ่นหรือที่ประชุมแหงสภาทองถิ่นสามารถอภิปราย
และเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาทองถิ่น
3) ประธานสภาทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น ที่ส ภาทองถิ่น ไดรับ ทราบและไดเสนอความเห็น หรือการตั้ง
ข อ สั งเกต ข อ เสนอแนะการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ในสภาท อ งถิ่น แล ว ส ง ให
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
4. ผูบริหารทองถิ่น
สงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นไดรับ
ทราบและไดเสนอความเห็น หรือการตั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะการ
พัฒนาทองถิ่นในสภาทองถิ่นแลวสงใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
5. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 1) ผูบริหารทองถิ่นจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อ
ไดรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจากสภา
ทองถิ่น
2) เสนอความเห็ น หรื อ การตั้ ง ข อ สั ง เกต ข อ เสนอแนะการพั ฒ นา
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
6. ผูบริหารทองถิ่น
1) ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาว
2) ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวัน
3) อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
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2.2.4 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมทําการกําหนดเครื่องมือที่
ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ดังนี้
1. การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยืน ยัน วา ผูมีสว นเกี่ ยวของ ผู ได รับ ผลกระทบมีความเกี่ย วของและไดรับ ผลกระทบในระดับ ใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal
interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดใน
ขั้นตอน
2. การสํารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น, การรับรู, ทัศนคติ,
ความพึงพอใจ, ความจําเปน, ความตองการของประชาชนในทองถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลฯ จะมีการจดบันทึก, การสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน
3. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ มีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น
สาเหตุ ของป ญหา แนวทางการแก ไขปญหาหรื อแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป าประสงค ค าเปาหมาย กลยุ ทธ
แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลนครเชียงใหม เปนตน
2.2.5 แบบสําหรับการติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหมไดดําเนินการโดยจัดทําแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมิ นผลของกรมสงเสริมการปกครองท องถิ่น โดยการ
วิเคราะหขอมูลในรูปของคารอยละ การแปลผลเชิงปริมาณ และเชิงพรรณนา ซึ่งแบงการประเมินเปน ๓ สวน ไดแก
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ส ว นที่ ๒ ผลการวิ เ คราะห ค วามพึ ง พอใจของประชาชนต อ ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการ
ดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม
สวนที่ ๓ ปญหาและขอเสนอแนะของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม
สําหรับการวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาล
นครเชียงใหมในครั้งนี้ จะใชระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคม ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
โดยมีวิธีการวิจัย คือ การใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
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สวนที่ ๓
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
3.1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร
เทศบาลนครเชียงใหมไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 เมื่ อวั นที่ 1 ตุ ลาคม ๒๕62 และคณะกรรมการการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
เชียงใหม ไดพิจารณาใหคะแนนในแบบประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น และการ
ติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นเรียบรอยแลว โดยผลการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลนครเชียงใหมไดคะแนนรวมทั้งสิ้น
86.38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (รายละเอียดตามตารางที่ 3.1)
ตารางที่ 3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ของเทศบาลนครเชียงใหม
ประเด็นการ
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ
พิจารณา
เต็ม
ที่ได
๑. ขอมูลสภาพ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๒๐
ทั่วไปและขอมูล
(๓)
2.38
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
พื้นฐานขององคกร ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
ปกครองสวนทองถิ่น แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
(๒)
1.88
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
(๒)
1.75
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง
(๒)
2.00
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ
(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง
(๒)
2.00
การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม
การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
(๒)
2.00
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
(๒)
2.00
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)
ประเด็น
การพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ (๒)
1.88
การใชขอมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
(๓)
2.38
ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา
รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. การวิเคราะห
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๒๐
สภาวการณและ
(๑) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
(๕)
3.88
ศักยภาพ
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
2.50
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓) 2.50
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน
(๓)
2.75
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน
(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ
(๓)
2.88
ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน
(๓)
2.63
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis
ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตรของ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
(๑๐) 8.38
องคกรปกครองสวน พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทองถิ่น
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐
รายละเอียดหลักเกณฑ
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและ Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐
๓.๔ วิสัยทัศน
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสัมพันธกับโครงการพัฒนา
๓.๕ กลยุทธ
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งทีต่ องทําตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น
๓.๖ เปาประสงคของแต เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
ละประเด็นกลยุทธ
สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
๓.๗ จุดยืนทาง
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อให
ยุทธศาสตร(Positioning) บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร
๓.๘ แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน
นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่น
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิด
ยุทธศาสตรในภาพรวม ผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมคะแนน
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
(๑๐) 9.00

(๑๐)

8.75

(๕)

4.50

(๕)

4.13

(๕)

4.38

(๕)

3.88

(๕)

4.13

(๕)

3.88

๑๐๐

86.38
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3.1.2 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1) ขอมูลสภาพทั่วไป
เทศบาลนครเชียงใหม เดิมเป นสุขาภิบาลเมื องเชียงใหม ตั้ งแตป พ.ศ. 2458 ขึ้ นตรงต อ
มณฑลพายัพ จนกระทั่งป พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย สภาผูแทนราษฎรจึงมีมติเห็นสมควรจัดเขตชุมชนขึ้น ซึ่งสวนใหญมีสภาพเปน
สุขาภิบาลใหไดรับการยกฐานะใหเปนเทศบาล ดังนั้น ทองถิ่นชุมชนสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม จึงไดรับการยกฐานะ
เปนเทศบาลนครมีนามวา “เทศบาลนครเชียงใหม” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ. 2475
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 52 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2478 นับวาเปนเทศบาลนคร
ภูมิภาคแหงแรกในประเทศไทย มีอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ทุกประการและมี
พื้นทีใ่ นความรับผิดชอบ 17.50 ตารางกิโลเมตร
ความเจริญของเมืองเชียงใหมไดแผขยายออกไปรอบๆ บริเวณคูเมืองเดิมดานตางๆ โดยมีการ
กอสรางอาคารพาณิชย ศูนยการคา และที่ดินจัดสรร ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520-2524) รัฐบาลมีนโยบายเรงกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการเลือกเมืองจากแตละภูมิภาค
ขึ้นมาเปนเมืองหลัก เชียงใหมไดรับเลือกใหเปนเมืองหลักของภาคเหนือตอนบน เพื่อเปนศูนยกลางการกระจายการ
พัฒนาออกจากเขตเมืองหลวง เทศบาลนครเชียงใหมจึงไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว อาทิ ดานบริการขั้นพื้นฐาน
การศึกษา การคมนาคมขนสง การคา การทองเที่ยว จึงเปนแรงดึงดูดใหผูคนอพยพเขามาอาศัย และประกอบอาชีพ
ในตัวเมืองเชียงใหมอยางตอเนื่องเปนจํานวนมาก สงผลใหชุมชนในเขตเทศบาลหนาแนนและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ในป พ.ศ.2526 เทศบาลนครเชียงใหม ไดรั บอนุ มัติจากกระทรวงมหาดไทยใหขยายเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ออกเป น 40.216 ตารางกิ โลเมตร โดยได ตราเป นพระราชกฤษฎีกาเปลี่ ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2526 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 100 ตอนที่ 53 ลงวันที่ 5 เมษายน
พ.ศ.2526
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แผนภาพที่ 3.1 แผนที่เทศบาลนครเชียงใหม
แผนที่เทศบาลนครเชียงใหม

สัญญาลักษณขอบเขตการปกครอง
แขวงนครพิงค
แขวงกาวิละ
แขวงเม็งราย
แขวงศรีวิชัย
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2) ขอมูลพื้นฐาน
(1) ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลนครเชียงใหมตั้งอยูในบริเวณอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เดิมภายใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหมเปนที่ตั้งของชุมชนเมือง ซึ่งอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําปงตอนกลางเชิงดอยสุเทพ มีแมน้ํา
ปงไหลผานใจกลางเมืองในแนวเหนือ-ใต สวนชุมชนดั้งเดิมหรือบริเวณเมืองเกาตั้งอยูทางฝงตะวันตกของแมน้ําปง
ตอมาเมื่อชุมชนไดพัฒนาใหมีความเจริญขึ้น โดยมีการขยายตัวขามแมน้ําปงมาทางฝงตะวันออก และภายหลังจาก
ที่ ไ ด มี ก ารตั ด ถนนอ อ มเมื อ ง ชุ ม ชนได พั ฒ นาออกไปหลายทิ ศ ทางตามเส น ทางคมนาคม และโครงข า ย
สาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัยไดขยายตัวเปนอยางมาก จึงทําใหชุมชนเมืองในปจจุบันไมได
คงอยูแตเฉพาะในเขตเทศบาลเทานั้น แตไดขยายออกไปตามอําเภอรอบๆ
เทศบาลนครเชียงใหมมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอเมือง ตําบลสันผีเสื้อ และอําเภอแมริม
ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลหนองหอยและตําบลปาแดด
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลหนองปาครั่ง และตําบลฟาฮามบางสวน
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อุทยานแหงชาติ ปาดอยสุเทพ อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม
(2) ขนาดพื้นที่
เทศบาลนครเชียงใหมมีพื้นที่ 40.216 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ 14 ตําบล
ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม คือ ตําบลศรีภูมิ (2.75 ตร.กม.), ตําบลพระสิงห (1.41 ตร.กม.), ตําบลหายยา
(1.90 ตร.กม.), ตําบลชางมอย (1.61 ตร.กม.), ตําบลชางคลาน (4.32 ตร.กม.), ตําบลวัดเกต (6.95 ตร.กม.),
ตําบลปาตัน (4.28 ตร.กม.), ตําบลชางเผือกบางสวน (5.40 ตร.กม.), ตําบลสุเทพบางสวน (5.45 ตร.กม.),
ตํ าบลป าแดดบางส วน (0.51 ตร.กม.), ตํ าบลหนองหอยบางส วน (2.38 ตร.กม.), ตํ าบลท าศาลาบางสวน
(1.69 ตร.กม.), ตําบลหนองปาครั่งบางสวน (0.81 ตร.กม.) และตําบลฟาฮามบางสวน (0.75 ตร.กม.)
(3) ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดเชี ยงใหมมีสภาพอากาศค อนขางเย็ นเกื อบตลอดทั้งป มีอุณหภูมิเฉลี่ ยทั้งป
25.4 องศาเซลเซียส โดยมีคาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส
มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหมอยูภายใตอิทธิพลมรสุม
2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบงภูมิอากาศออกไดเปน 3 ฤดู
ไดแก
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
- ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ
- ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
(4) การปกครอง
เทศบาลนครเชียงใหมแบงการปกครอง ออกเปน 4 แขวง ไดแก
1. แขวงนครพิงค มีพื้นที่ 11.7 ตารางกิโลเมตร
2. แขวงกาวิละ มีพื้นที่ 11.4 ตารางกิโลเมตร
3. แขวงเม็งราย มีพื้นที่ 7.7 ตารางกิโลเมตร
4. แขวงศรีวิชัย มีพื้นที่ 9.2 ตารางกิโลเมตร
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โดยในแตละแขวงไดมีการรวมตัวของประชาชนตั้งแตจํานวน 50 หลังคาเรือนขึ้นไป
จัดตั้งเปนชุมชนขึ้นเพื่อดําเนินการพั ฒนาในรูปแบบชุมชนพึ่งตนเอง ซึ่งในปจจุบันแตละแขวงมีการรวมตัวของ
ประชาชนจัดตั้งเปนชุมชนขึ้นทั้งสิ้น 97 ชุมชน แบงออกเปนแขวงนครพิงค จํานวน 21 ชุมชน แขวงกาวิละ จํานวน
29 ชุมชน แขวงเม็งราย จํานวน 30 ชุมชน และแขวงศรีวิชัย จํานวน 17 ชุมชน ดังตอไปนี้
แขวงนครพิงค
แขวงกาวิละ
แขวงเม็งราย
แขวงศรีวิชัย
1. ชุมชนบานทอ
1. ชุมชนสวนดอก
1. ชุมชนบานใหมพัฒนา 1. ชุมชน 5 ธันวา
2. ชุมชนแมขิง
2. ชุมชนแมหยวก
2. ชุมชนศรีวิชัย
2. ชุมชนสันนาลุง
3. ชุมชนศาลาแดง
3. ชุมชนเมืองลัง
3. ชุมชนวัดโลกโมฬี
3. ชุมชน 12 สิงหา
4. ชุมชนชางคลาน
4. ชุมชนศรีมงคล
4. ชุมชนชางแตม
4. ชุมชนรถไฟสามัคคี
5. ชุมชนกําแพงงาม
5. ชุมชนปาตัน
5. ชุมชนสามัคคีพัฒนา
5. ชุมชนใจแกว
6. ชุมชนวัดศรีปงเมือง
6. ชุมชนหมูบานเทียมพร 6. ชุมชนขนสง ซอย 9
6. ชุมชนปาหา
7. ชุมชนลอยเคราะห
7. ชุมชนพัฒนาบานกูเตา 7. ชุมชนทาสะตอย
7. ชุมชนเอราวัณซอย 4
8. ชุมชนเชียงมั่น
8. ชุมชนเมืองสาตรหลวง 8. ชุมชนชัยมงคลบานเม็ง 8. ชุมชนคูปูลูน
9. ชุมชนพวกเปยรวมใจพัฒนา 9. ชุมชนแจงหัวริน
9. ชุมชนปาเปา
9. ชุมชน ร.7 พัน 1
10.ชุมชนลามชาง
10.ชุมชนเมืองสาตรนอย 10.ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย 10.ชุมชนอินทนิล
11.ชุมชนชางฆอง
11.ชุมชนศรีลานนา
11.ชุมชนทานตะวัน
11.ชุมชนตนขาม
12.ชุมชนปาแพง-วังสิงหคํา 12.ชุมชนศรีสรอยทรายมูล 12.ชุมชนวัดพันอน
12.ชุมชนบวกหาด
13.ชุมชนระแกง
13.ชุมชนเชียงยืน
13.ชุมชนวัดหมื่นเงินกอง
13.ชุมชนบานแพะ
14.ชุมชนวัดธาตุคํา
14.ชุมชนหมูบานอุนอารี 14.ชุมชนศรีปนครัว
14.ชุมชนพวกแตม
15.ชุมชนปาพราวนอก
15.ชุมชนขวงสิงหพัฒนา 15.ชุมชนหนองประทีป
15.ชุมชนควรคามา
16.ชุมชนชางมอย
สามัคคีพัฒนา
16.ชุมชนบานสันปาขอย 16.ชุมชนทิพยเนตร
17.ชุมชนวัดศรีสุพรรณ
17.ชุมชนวัดเชตวัน
16.ชุมชนเจดียปลอง
17.ชุมชนกูคํา
18.ชุมชนปานปง
18.ชุมชนบานวัดเกต
18.ชุมชนหมื่นสารบานวัวลาย 17.ชุมชนวัดพระเจา
19.ชุมชนหลิ่งกอก
เม็งรายสามัคคี
19.ชุมชนหนองหอย
19.ชุมชนฟาใหมประตูกอม
20.ชุมชนบานเอื้ออาทรปาตัน 20.ชุมชนบานเดนสามัคคี 20.ชุมชนวัดนันทาราม
21.ชุมชนหนองปาครั่ง
21.ชุมชนวัดดาวดึงษ
21.ชุมชนโชตนา
22.ชุมชนหนองเสง-ฟาฮาม 22.ชุมชนหมื่นตูม
23.ชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย 23.ชุมชนทิพยรัตนวิลลา
24.ชุมชนการเคหะเชียงใหม 24.ชุมชนวัดผาขาว
25.ชุมชนมงฟอรตวิลลา 25.ชุมชนเชียงใหมแลนด
26.ชุมชนอินทรนุรักษ
26.ชุมชนฟาฮาม
27.ชุมชนการเคหะหนองหอย 2 27.ชุมชนทรายมูลเมือง
28.ชุมชนการเคหะหนองหอย 1 28.ชุมชนวัดศรีดอนไชยเจริญประเทศ
29.ชุมชนบานเดนพัฒนา
29.ชุมชนหมูบานเวียงทอง
30.ชุมชนบานฮอม
ที่มา: งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
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3.1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพมีความจําเปน อยางยิ่งตอการวางแผนพัฒ นาเทศบาล
นครเชีย งใหม ทั ้ง นี ้ เพื ่อ เปน การประเมิน ความพรอ มและเตรีย มการในการปรับ ตัว เพื ่อ รับ มือ กับ
สถานการณต า งๆ ซึ่ ง เทศบาลนครเชี ย งใหม ไ ด ดํ า เนิ น การรวบรวมข อ มู ล ป ญ หา ความต อ งการ และ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม จากการสนับสนุ นใหชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
จัดทํา/ทบทวนแผนชุมชน และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
นครเชียงใหม โดยสามารถนํามาประมวลผล และสรุปเปนประเด็นการพัฒนาได ดังนี้
(1) ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ปญหาถนนภายในเขตเทศบาลบางสายแคบ ไมมีทอระบายน้ํา และมีสภาพชํารุด
ทรุดโทรม สงผลใหการคมนาคมยากลําบากซึ่งเปนอุปสรรคตอการเดินทางโดยเฉพาะในฤดูฝน แมวาจะมีการ
พัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อใหบริการแกประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลฯ แลวยังจําเปนตอง
ใหบริการรองรับกับประชากรที่เดินทางเขามาประกอบอาชีพ นักเรียน นักศึกษา นักทองเที่ยว รวมทั้งแรงงาน
นอกระบบอีกดวย
1.2 ปญหาจราจรเมืองเชียงใหมมีสาเหตุมาจากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของชุมชน
เมือง ในขณะที่โครงขายถนนและทางเลือกในการเดินทางของประชาชนยังไมสามารถรองรับการเจริญเติบโต
ได
1.3 ปญหาระบบขนสงมวลชนยังไมครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ทําใหประชาชนตองใชรถ
สวนตัวมากขึ้นสงผลใหการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในชวงเวลาเรงดวน
1.4 ปญหาความปลอดภัยในการใชรถใชถนน เกิดจากความประมาท มักงาย การฝาฝน
กฎระเบียบของผูใชรถใชถนน รวมถึงสภาพแวดลอมที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได เชน ถนนชํารุด แสงสวาง และ
อุปกรณความปลอดภัยตางๆ ไมเพียงพอ
1.5 ปญหาทางเทาหรือฟุตบาทมีตนไม มีการตั้งสิ่งของกีดขวาง อีกทั้งมีการใชทางเทา
เพื่อประโยชนเชิงพาณิชย ซึ่งถึงเปนอุปสรรคสําหรับประชาชนที่สัญจรทางเทา
1.6 ปญหาปายโฆษณาที่มีการติดตั้งในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม เชน การติดตั้งบนทางเทาทํา
ใหประชาชนและนักทองเที่ยว รวมทั้งการติดตั้งโดยไมคํานึงวาจะกอใหเกิดการบดบังทัศนียภาพและกอใหเกิด
ทัศนะอุดจาด
1.7 ปญหาสายไฟและสายสื่อสารโทรคมนาคมรกรุงรัง ไมเปนระเบียบเรียบรอย ทําให
บดบังทัศนียภาพของเมืองและอาจเกิดอันตรายแกประชาชนได
(2) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1 ปญหาหมอกควันและไฟปาสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสียหายอีกทั้งยัง
สงผลกระทบตอสุขภาพของทั้งประชาชนและสิ่งมีชีวิต และสงผลตอการทองเที่ยวของจังหวัด ซึ่งปญหาหมอก
ควันและไฟปาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โลง เผาในพื้นที่เกษตร และพื้นที่ปา
ซึ่งบางพื้นที่ไมสามารถควบคุมได โดยจะเกิดขึ้นชวงเดือนธันวาคม-มีนาคม เปนประจําทุกป รวมถึงเกิดจาก
ปญหาการปกคลุมมาจากพื้นที่ใกลเคียง
2.2 ปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลก
รอนเริ่มสงผลตอจังหวัดเชียงใหม อาทิ ฝนตกเกิดน้ําทวมฉับพลัน การเกิดภาวะภัยแลง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
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2.3 ปญหามลพิษทางเสียงของสถานประกอบการ ในลักษณะรานอาหาร/สถานบันเทิง
ที่ไมปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ขอบังคับของทางราชการ มีการเปดเครื่องเสียง หรือเลนดนตรีเสียงดังรบกวน
2.4 ปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาที่เกิดควบคูกับการเจริญเติบโตของเมืองการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนประชากรมีผลใหปริมาณขยะมีจํานวนมาก ประชาชนสวนใหญยังขาดจิตสํานึกสาธารณะรับผิดชอบ
ตอสังคมในเรื่องของการคัดแยกขยะ ซึ่งสงผลใหเกิดการทิ้งขยะไมเปนที่ รวมถึงสงผลตอสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่
2.5 ปญหาน้ําทวมและน้ําเนาเสีย เนื่องมาจากการที่ทอระบายน้ําอุดตัน สงผลใหขาด
ประสิทธิภาพในการระบายน้ําที่ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมในหลายพื้นที่ รวมถึงปญหาน้ําเนาเสียในแมน้ําและ
คูคลองตางๆ ซึ่งกอใหเกิดสิ่งรบกวน และเปนแหลงเพาะพันธุของเชื้อโรคอีกดวย
2.6 ปญหาการขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เพื่อนันทนาการ สําหรับการทํากิจกรรมการ
ออกกําลังกายมีนอย ไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน ซึ่งพื้นที่สวนใหญในเขตเมืองจะเปนที่ตั้งเพื่อ
การอยู อาศัย และการประกอบอาชี พเป นสว นใหญ ดังนั้น จึงสงผลใหเกิดวิกฤตดานสุขภาพจากการขาด
กิจกรรมทางกายนําไปสูการเจ็บปวยดวยโรคตางๆ อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง เปนตน
(3) ดานสังคม
3.1 ปญหาสุขภาพอนามัยประชาชนในเขตเมืองสวนใหญสวนใหญเกิดจากการขาดความ
ตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง เนื่องจากวิถีชีวิตความเปนอยูที่เปลี่ยนแปลงไป การดํารงชีวิตมีการ
แขงขันสูง กอใหเกิดปญหาสุขภาพรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะโรคไมติดตอที่เกิดจากการถดถอยของสมรรถภาพ
การทํางานของอวัยวะตางๆ และพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม เชน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง นอกจากนี้ ในปจจุบันยังพบโรคติดตออุบัติใหมที่คุกคามตอสุขภาพกายและจิตของประชาชนในบริเวณ
ที่มีการแพรระบาดของโรคตางๆ โรคติดเชื้อชนิดใหมที่คนพบการระบาดในมนุษย รวมทั้งเชื้อโรคที่กลายพันธุ
โรคติดเชื้อที่พบในพื้นที่ใหม และโรคติดตออุบัติซ้ํา ไดแก โรคติดตอจากเชื้อโรคที่เคยแพรระบาดในอดีตและสงบ
ไปนานหลายปแลวกลับมาระบาดขึ้นใหม โดยปจจัยที่มีสวนในการสงเสริมการเกิดโรคดังกลาว คือ การเปลี่ยนแปลง
ในวิถีชีวิตและพฤติกรรม เชน เสพยาเสพติด พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี เปนตน
3.2 การพัฒนาคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนในทองถิ่น ตามนโยบาย
การขยายโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจายจาก 12 ป เปน 15 ป ซึ่งเปนปจจัยให
ผูเรียนเขาศึกษาตอในระดับที่
3.3 ปญหาความเหลื่อมล้ําโดยจะเห็นไดจากความไมเทาเทียมทางสังคมทําใหกลุมคนกลุม
หนึ่งขาดโอกาสในการในการเขาถึงบริการพื้นฐานที่สมควรไดรับ ดังนั้น ควรมีการสรางแหลงเรียนรูที่เขาถึงงาย
เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน/ชุมชน การสรางงาน สรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายได
3.4 ปญหาจากสื่อและเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทตอการใชชีวิตประจําวันของประชาชน
สงผลกระทบตอวิถีชีวิต วัฒนธรรม คานิยม รวมถึงจารีตและประเพณีของทองถิ่นนั้นคอยๆ ถูกลบเลือนหายไป
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(4) ดานความปลอดภัย
4.1 ปญหาการเพิ่มขึ้นของยาเสพติดในพื้นที่สงผลใหเกิดอาชญากรรมตางๆ และสงผล
กระทบโดยตรงตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนมี
แนวโนมเขาสูวงจรปญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
4.2 ปญหาประชากรแฝงจากตางพื้นที่ที่เขามาพักอาศัยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึง
แรงงานตางดาวที่เขามาอยางผิดกฎหมาย
(5) ดานบริหารจัดการ
5.1 ปญหาความโปรงใส/การทุจริตของภาครัฐ
5.2 ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ประชาชนไมใหความสําคัญตอการมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตน
5.3 ปญหาประชาชนยังขาดความเขาใจในเรื่องระบบการบริหารและการพัฒนาดาน
ตางๆ ในเชิงนโยบายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
5.4 ปญหาการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ของเทศบาลฯ ลงสูพื้นที่ยังไมชัดเจน
และกระจายไมทั่วถึง
การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ผลการวิ เคราะห ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานการณการพัฒ นาในปจ จุบัน และโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลนครเชียงใหม ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัย
คุกคาม) โดยสามารถสรุปสภาพแวดลอมของเทศบาลนครเชียงใหม ไดดังนี้
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

จุดแข็ง (Strengths)
เทศบาลฯ เปน หน วยงานที่ มีอํานาจหน าที่ ในการใหบ ริการพื้น ฐานสาธารณะแก ประชาชน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น
เทศบาลฯ มีโครงสรางการบริหารงานและภารกิจที่ชัดเจน
ผูบริหารเทศบาลฯ มีวิสัยทัศน มีความเปนผูนําและใหความสําคัญกับการบริหารองคกรตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เทศบาลฯ เป น องค กรขนาดใหญ ที่มี บุ คลากรซึ่ ง มีค วามรู ค วามสามารถ และมี ศัก ยภาพในการ
ปฏิบัติงานเปนจํานวนมาก
เทศบาลฯ มีระบบการติดตอสื่อสารและประสานงานภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
เทศบาลฯ มีร ะบบการใหบ ริ การที่ร วดเร็วและทัน สมัย และมีการใหบริการที่เปน มิตรพรอมที่จ ะ
ชวยเหลือ
เทศบาลฯ เป น ที่ ตั้ งของโบราณสถานและวัดสํ าคั ญ ในพื้น ที่จั งหวั ดเชีย งใหม อาทิ กํ าแพงเมือ ง
เชียงใหม วัดพระสิงฆวรวิหาร วัดเจดียหลวง นอกจากนี้ ยังเปนพื้นที่ศูนยกลางการจัดงานประเพณี
สําคัญที่เปนที่รูจักในระดับนานาชาติอาทิ ประเพณีปใหมเมือง และประเพณียี่เปงเชียงใหม เปนตน
เทศบาลฯ มีการแบงพื้นที่เชิงประวัติศาสตรโดยการบังคับใชเทศบัญญัติควบคุมบริเวณเมืองเกาสงผล
ใหมีการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาบริเวณเมืองเกาใหมีกรอบทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
คนเชียงใหมมีความภาคภูมิใจในความเปนคนเชียงใหมที่มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของตนเอง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
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S10
S11

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
O1
O2

จุดแข็ง (Strengths)(ตอ)
ภายในเขตเทศบาลฯ มีโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับหลายแหง อาทิ โรงพยาบาลมหาราช
โรงพยาบาลแมคคอรมิค โรงพยาบาลเชียงใหมราม โรงพยาบาลสวนปรุง เปนตนซึ่งโรงพยาบาล
เหลานี้สามารถสนับสนุนการดูแลดานสุขภาพและสาธารณสุขใหแกประชาชน
ภายในเขตเทศบาลฯ มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยราช
มงคลลานนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมที่สามารถสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาใหกับเทศบาลฯ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
จุดออน (Weaknesses)
งบประมาณของเทศบาลนครเชียงใหมไมสมดุลกับภารกิจการพัฒนาของเทศบาลฯ โดยเฉพาะการ
ดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ
ระเบียบ กฎหมายของเทศบาลไมสามารถเอื้อตอประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่นใหมีความ
คลองตัว
ระบบสาธารณูป โภคพื้ น ฐานภายในเขตเทศบาลฯ ยังตองไดรับ การปรับ ปรุงเพื่ อรองรับ กับ การ
เจริญเติบโตของเมือง
ปญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะถนนสายหลักที่เปนที่ตั้งของสถานศึกษา รานคา อาคาร และ
ตลาดสด โดยเฉพาะในเวลาเรงดวน
ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดลอมในเขตเมืองสงผลใหเกิดปญหาขยะ
ปญหาน้ําเนาเสีย และปญหามลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนสาเหตุของการทําลายภาพลักษณ
ดานการทองเที่ยวและยังสงผลตอสุขภาพของประชาชนในเขตเมืองอีกดวย
พื้นที่สีเขียวและพื้นที่เพื่อนันทนาการสําหรับการทํากิจกรรมการออกกําลังกายมีนอย
สถานประกอบการในลั กษณะรานอาหาร/สถานบันเทิงในพื้นที่ไมปฏิบั ติตามระเบี ยบ กฎหมาย
ขอบังคับของทางราชการ อีกทั้งยังทําการยึดผิวจราจรหรือพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย
ประชากรผูสูงอายุในเขตเทศบาลมีแนวโนมที่สูงขึ้นเปนผลใหเกิดภาระพึ่งพิงสูงขึ้น ในขณะที่การ
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับผูสูงอายุยังมีนอย
ประชากรแฝงเขามาอยูในพื้นที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เห็นไดจากจํานวนหอพักและคอนโดมิเนียมที่มี
อยูเปนจํานวนมาก
แรงงานตางดาวเขามาแบบผิดกฎหมายมีเปนจํานวนมาก สงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พ ย สิ น ของประชาชนในพื้ น ที่ อี ก ทั้ ง ยั ง เข า มาใช ท รั พ ยากรร ว มกั บ ประชาชนในพื้ น ที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการศึกษาและสาธารณสุข
กลุมเด็กและเยาวชนมีแนวโนมเขาสูวงจรปญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
โอกาส (Opportunities)
การที่ ป ระเทศไทยเข า สูป ระชาคมอาเซีย นเปนผลใหองคกรในระดับ พื้น ที่ตองเตรีย มพรอมและ
ปรับตัวเพื่อรองรับกับภารกิจในหลายๆ ดาน
จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางความเจริญทางดานเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษาการทองเที่ยว
และการรักษาพยาบาลของภูมิภาค
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
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โอกาส (Opportunities) (ตอ)
O3 จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดอันดับใหเปนเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย เมื่อป 2559 และเปนเมืองหนึ่งใน
15 เมืองที่ดีที่สุดในโลก เมื่อป 2560 นอกจากนี้ เมื่อป 2561 ยังไดรับการจัดลําดับใหเปนเมือง
หนึ่งใน 20 เมืองเล็กๆ ในโลกที่เปน “สุดยอดของการเดินทางที่ดีที่สุด” ที่ทําใหนักทองเที่ยวหลาย
คนมาที่เชียงใหมเมื่อมาเที่ยวเมืองไทย เพราะเชียงใหมเปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของประเทศ
O4 องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโกไดมีมติเห็นชอบให
เมืองเชียงใหมอยูในบัญชีเบื้องตนของการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
O5 กระแสความนิยมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผลักดันใหเทศบาลฯ เปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม
O6 กระแสความตื่นตัวในการธํารงไวซึ่งอัตลักษณและวัฒนธรรมของทองถิ่นเอื้อตอการพัฒนา
O7 นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวกําหนดใหจังหวัดเชียงใหมเปน MICE CITY สงผลใหจังหวัดเชียงใหมมี
โอกาสในการพั ฒนาเมือง เพื่ อรองรับ กับ การจัดประชุมและการสัมมนา รวมถึงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบกับแผนพัฒนาภาคเหนือใหความสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยว
และธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ สามารถสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน
O8 จังหวั ด เชี ย งใหม ถูกกํ า หนดให เ ป น พื้น ที่นํารองในแผนปฏิบัติการวาระแหงชาติ การพัฒ นาเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) สงผลใหจังหวัดเชียงใหมเปนฐานการพัฒนาในดานเทคโนโลยีดิจิตอล
O9 การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ว ทําใหมีเทคโนโลยีทางเลือกสําหรับใช
ในการบริหารและบริการประชาชนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
O10 รัฐบาลกําหนดใหการแกไขปญหายาเสพติดเปนนโยบายเรงดวนและเปนวาระแหงชาติดวยการบังคับ
ใชกฎหมายที่เขมงวด สรางองคความรูเรื่องโทษภัยยาเสพติด รวมทั้งฟนฟูผูปวยจากสารเสพติด
ภัยคุกคาม (Threats)
T1 การเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนสงผลใหจังหวัดเชียงใหมเปนเปาหมายของผูอพยพยายถิ่นจาก
ตางจังหวัดและจากประเทศเพื่อนบานสงผลใหประชากรแฝงเพิ่มขึ้น เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
โรคติดตอ และโรคระบาด
T2 ภาวะโลกรอนเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่สงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพวิกฤติน้ําและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทําใหเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น
T3 กระแสวัฒนธรรมตางชาติที่หลากหลายสงผลใหคานิยมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป เพราะขาด
ทักษะคิด วิเคราะห ไมสามารถคิดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
T4 การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหมเปนไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะปญหาภัยดาน Social Network
ที่เปนภัยรูปแบบใหมที่สามารถเขาถึงไดงายและยากตอการกํากับควบคุม สงผลใหเด็กและเยาวชน
ซึ่งเปนกลุมผูบริโภคกลุมหลักมีพฤติกรรมการเกิดปญหาสังคมมากขึ้น อาทิ เด็กติดเกมส การเสื่อม
ถอยทางวัฒนธรรมการเสพสื่อลามกอนาจาร การมีพฤติกรรมกาวราว การติดการพนัน ฯลฯ
T5 การที่ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยประชากรวัยสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นประชากรวัยเด็กและ
วัยแรงงานมีแนวโนมลดลง สงผลใหเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานและปญหาสังคมในรูปแบบตางๆ
T6 สภาพสังคมในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจากภาวะเศรษฐกิจ กลายเปนสังคมแบบ
ตางคนตางอยู สงผลใหประชาชนขาดความตระหนักในการมีสวนรวมพัฒนาเพื่อสาธารณะ
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3.1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
(1) การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามผังเมือง
(2) การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูและการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานแก
ประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง
(3) การพัฒนาระบบการจราจรและระบบขนสงสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ
(4) การปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองโดยรวมใหเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
(1) การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและลดมลพิษทางอากาศและเสียง
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสีย
(4) การปองกันปญหาน้ําทวมขังและปรับปรุงคุณภาพน้ํา
(5) การดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวใหคงอยูอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
(1) การพัฒนาสุขภาพและสรางสังคมแหงสุขภาวะ
(2) การพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ
(3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
(4) การสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน และสวัสดิการสังคมสงเคราะห
(5) การสงเสริมเศรษฐกิจเมืองและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
(6) การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณความเปนลานนา
ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
(1) การปองกันและรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
(1) การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสว นรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนาเทศบาล
(2) การพัฒนาประสิทธิภาพในการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
(3) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการใหบริการแกประชาชน
(4) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการคลัง การพาณิชย และงบประมาณ
(5) การเสริมสรางบุคลากรของเทศบาลใหพรอมบริการอยางเต็มใจและทุมเท
(6) การสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศเพื่อขยายความรวมมือในการพัฒนาเมือง
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๓.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
3.2.1 สรุปคะแนนประเมินโครงการ
ในส ว นของผลการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อ ความสอดคล อ ง
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลนครเชียงใหม พบวา คณะกรรมการการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม ไดพิจารณาใหคะแนนในแบบประเมินฯ รวมทั้งสิ้น 82.25 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (รายละเอียดตามตารางที่ 3.2)
ตารางที่ 3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลนครเชียงใหม
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
ประเด็น
การพิจารณา
๑. การสรุป
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
๑๐
8.75
สถานการณการพัฒนา ปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/
Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลีย่ นแปลงที่มีผลตอการ
พัฒนาอยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
๒. การประเมินผล
๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิง
๑๐
8.88
การนําแผนพัฒนา
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไว
เชิงปริมาณ
หรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไร
จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)
โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผล
๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
๑๐
8.63
การนําเอาเทคนิคๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่
เชิงคุณภาพ
หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ตามที่บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
4. แผนงานและ
1) วิเคราะหแผนงานที่เกิดจากดานตางๆ มีความ
10
8.13
ยุทธศาสตรการ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
พัฒนา
ทองถิ่นในมิติตาง ๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการ
พัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand /Trend
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน
2) วิเคราะหแผนงานที่เกิดจากดานตาง ๆ ที่
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
5.โครงการพัฒนา
60
5.1 ความชัดเจนของ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
(5)
4.25
ชื่อโครงการ
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ซึ่งโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจได
วาจะพัฒนาอะไรในอนาคต
มีวัตถุประสงคชัดเจน (Clear objective) โครงการ
5.2 กําหนด
(5)
3.38
วัตถุประสงคสอดคลอง ตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมา
กับโครงการ
ของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผลวิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความ
เปนไปไดชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปาหมาย
สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตที่เปนทิศทางที่ตอง
(5)
3.13
(ผลผลิตของโครงการ) ไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวน
มีความชัดเจนนําไปสู เทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร
การตั้งงบประมาณได กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลา
ถูกตอง
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกใหชัดเจนลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
5.4 โครงการมีความ โครงการสอดคลองกับ
(5)
3.63
สอดคลองกับแผน
(1) ความมั่นคง
ยุทธศาสตร 20ป
(2) การสรางความสามรถในการแขงขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม
(5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
5.5 เปาหมาย
(5)
4.00
(ผลผลิตของโครงการ) และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย
มีความสอดคลองกับ (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป
และสังคมแหงชาติ
(4) ยึดเปาหมายอนาคตของประเทศไทย 2579
(5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจังใน 5 ป ที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา
(1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพน
กับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
5.6 โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
(5)
3.88
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy
สอดคลองกับ
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมทํานอยได
Thailand 4.0
มาก เชน
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม
ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม
(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการ
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวง
(5)
4.13
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อ
สอดคลองกับ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรจังหวัด
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตอง
เปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน
5.8 โครงการแกไข
เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียง
(5)
4.13
ปญหาความยากจน ที่ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ
หรือการเสริมสรางให เปนโครงการตอยอดและขยายไดเปนโครงการที่
ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต ที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่
พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
หลักประชารัฐ
พอเพียง
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ
(5)
5.00
5 ประการในการจัดทําโครงการไดแก
(1) ความประหยัด (Economy)
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4) ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาทองถิ่น นําไปสู
ความยุติธรรม(Equity)
(5)ความโปรงใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลอง
(5)
3.88
การราคาถูกตองตาม กับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของ
หลักวิธีการงบประมาณ ราคากลาง ราคากลางทองถิ่นมีความโปรงใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ
5.11 มีการกําหนด มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
(5)
4.63
ตัวชี้วัด (KPI) และ
Indicator: KPI ) ที่สามารถวัดได (measurable) ใชบอก
สอดคลองกับ
ประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคและผล (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจการกําหนด
ที่คาดวาจะรับ
รอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่
เกิดขึ้นสิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะรับ)
5.12 ผลที่คาดวาจะ ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการ
(5)
3.88
ไดรับสอดคลองกับ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่
วัตถุประสงค
ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงคซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได
(3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได
(4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได
รวมคะแนน
๑๐๐
82.25
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3.2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา
ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลนครเชียงใหมสูการปฏิบัติขึ้นอยู
กับปจจัยสําคัญหลายประการ ประกอบดวย ความชัดเจนของแผนพัฒนาฯ การรับรู ความเขาใจ ความตระหนักถึง
ภารกิจและความรับผิดชอบรวมกันของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในทองถิ่นที่มีตอการ
พัฒนาภายใตทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดขึ้น โดยมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการทองถิ่นโดยเริ่มตนจาก
แผนสู การปฏิ บั ติ ที่ มีก ารเชื่ อมโยงกั น ในระดับ ต า งๆ ตั้ งแตก ารจัด ทํา แผนชุม ชน เพื่อ ใช เป น แนวทางไปสู
ยุทธศาสตรการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตลอดจนระบบการจัดสรรงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางถูกตอง เหมาะสม อยางตอเนื่อง
และเปนระบบ
ภายใตยุทธศาสตรการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลนครเชียงใหม นอกจากจะดําเนินการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ตามแนวทางการขับเคลื่อนที่ไดกําหนดในแผนพัฒนาฯ ไวอยางเปนระบบแลว จะตองมี
การผลักดันใหระบบการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพอยางแทจริง มีการดําเนินงานรวมกัน
ของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ การดําเนินโครงการมีความสอดคลองกับเปาหมายและตัวชี้วัดใน
ระดับผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของการพัฒนาทองถิ่น โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทองถิ่น
สูการปฏิบัติ ดังนี้
1. เสริมสรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนไดตระหนักถึงความสําคัญและพรอมเขามามี
สวนรวมในการผลักดันแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
2. การสรางความเชื่ อมโยงระหวางแผนพั ฒนาทองถิ่นแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวั ด
เชียงใหม และนโยบายรัฐบาล เพื่อนําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางใน
การมี ส ว นร ว มดํ า เนิ น การของภาคส ว นต า งๆ รวมทั้งสามารถตอบสนองต อปญ หาและความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบของ
คณะกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อรวมกันแกไขปญหาตางๆ ตลอดจนสรางชองทางใหประชาชนไดมีโอกาส
แสดงความคิ ด เห็ น และเข า ร ว มกิ จ กรรมการพั ฒ นาอย า งกว า งขวาง โดยเป ด พื้ น ที่ ส าธารณะให ทุ ก ภาคี
ใช ประโยชน ในการจัดเวที ระดมความคิ ดเห็นในรูปแบบตางๆ อาทิ การจัดเวทีป ระชาคม การสานเสวนา
รวมถึงชองทางเครือขายออนไลน สําหรับแลกเปลี่ย นเรียนรู รวมดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อรวมกันพัฒนา
ทองถิ่นตอไป
4. สนับ สนุ น ให กลไกประชารัฐ มีสวนรว มขับ เคลื่อนแผนพัฒ นาท องถิ่ น ของเทศบาลนคร
เชียงใหมสูการปฏิบัติ ซึ่งการแปลงแผนพัฒนาฯ สูการปฏิบัติจําเปนตองมีการสรางการทํางานรวมกันระหวาง
ภาคสวนตางๆ ในรูปของเครือขายการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ รวมถึง
องค ก รอิ ส ระต า งๆ โดยผ า นกระบวนการเครื อ ข า ยในระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ สร า งพั น ธมิ ต รในการกํ า หนดและ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติรวมกัน
5. การสงเสริมความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานตามภารกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแข็งแกรง มีการบริหารจัดการ
ที่คลองตัว ยืดหยุน ลดขั้นตอน และกําหนดกฎระเบียบที่เอื้อใหการดําเนินงานเปนไปไดรวดเร็วและจัดการ
ตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ สามารถคิดและตัดสินใจไดอยางเต็มที่ในการพัฒนาทองถิ่น ถายโอนภารกิจและ
บุคลากรจากสวนกลางและสวนภูมิภาคไปสูทองถิ่น และสรางความชัดเจนในบทบาทภารกิจที่ทองถิ่นตอง
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รับผิดชอบ เพิ่มขีดความสามารถใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปฏิบัติหนาที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งดานการบริหารจัดการ ดานการเงินการคลังทองถิ่น การแกไขปญหาทุจริตคอรัปชั่น
และการสรางธรรมาภิบาลในระดับทองถิ่น
3.2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
1) จํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
เทศบาลนครเชียงใหม ไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
ตามกระบวนการที่ บั ญญัติ ไว ในระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองส วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน
เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่กอนนํามาจัดทําโครงการในแผนพัฒนาชุมชน
และบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ตอไป
เทศบาลนครเชียงใหม มีโครงการพัฒนาเทศบาลฯ ที่ บรรจุ อยูในแผนพั ฒนาเทศบาลนคร
เชียงใหม 4 ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวนทั้งสิ้น 596 โครงการ และมี
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,913,674,050.00 บาท โดยแยกได ดังนี้
1. โครงการในแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) จํานวน 458
โครงการ และมีงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,360,769,510.00 บาท
2. โครงการในแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติมและ
เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 1 จํ า นวน 138 โครงการ และมี ง บประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรร รวมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
552,904,540.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 จํานวนโครงการพัฒนาเทศบาลฯ และงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป
(พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ
งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
68
256,340,900.00
2. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
62
839,512,000.00
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
260
440,315,960.00
4. การเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
25
184,053,690.00
5. การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
181
193,451,500.00
รวมทั้งสิ้น
596
1,913,674,050.00
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แผนภูมิที่ 3.1 จํานวนโครงการพัฒนาเทศบาลฯ และรายการจัดหาซื้อครุภัณฑตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
เชียงใหม 4 ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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800,000,000
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300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
งบประมาณ (บาท)
จํานวนโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1
256,340,900
68

ยุทธศาสตรที่ 2
839,512,000
62

ยุทธศาสตรที่ 3
440,315,960
260

ยุทธศาสตรที่ 4
184,053,690
25

ยุทธศาสตรที่ 5
193,451,500
181

2) จํานวนโครงการและงบประมาณในแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครเชียงใหม มีโครงการพัฒนาเทศบาลฯ ที่บรรจุอยูในแผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 จํ านวนทั้ งสิ้ น 471 โครงการ และมี งบประมาณที่ได รับจัดสรร รวมเป นเงินทั้ งสิ้ น
930,930,450.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 จํานวนโครงการพัฒนาเทศบาลฯ และงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ
งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
54
117,262,000.00
2. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
39
309,685,750.00
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
215
381,755,560.00
4. การเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
16
20,761,840.00
5. การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
147
101,465,300.00
รวมทั้งสิ้น
471
930,930,450.00
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แผนภูมิที่ 3.2 จํานวนโครงการพัฒนาเทศบาลฯ ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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0
งบประมาณ (บาท)
จํานวนโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1
117,262,000
54

ยุทธศาสตรที่ 2
309,685,750
39

ยุทธศาสตรที่ 3
381,755,560
215

ยุทธศาสตรที่ 4
20,761,840
16

ยุทธศาสตรที่ 5
101,465,300
147

3) การเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 และจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
จากการเปรียบเทียบโครงการพัฒนาเทศบาลฯ ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และโครงการตามแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 พบวา โครงการพัฒนาเทศบาลฯ ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 596 โครงการ และเทศบาลฯ ไดนํามาบรรจุในแผนดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนจํานวนทั้งสิ้น 471 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 79.03 (ตารางที่ 3.5)
ตารางที่ 3.5 การเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. ๒๕61๒๕๖4) ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 และจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
ปงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการในแผนพัฒนา จํานวนโครงการ
เทศบาลนครเชียงใหม 4 ป ในแผนดําเนินงาน
1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
68
54
2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
62
39
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
260
215
4.การเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
25
16
5.การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
181
147
รวมทั้งสิ้น
596
471

รอยละ
79.41
62.90
82.69
64.00
81.22
79.03

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

3/23
แผนภูมิที่ 3.3 การเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. ๒๕61๒๕๖4) ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 และจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
หนวย : โครงการ
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โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป

147

16

ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 5

โครงการที่บรรจุในแผนการดําเนินงาน

4) การเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. ๒๕61- ๒๕๖4)
และงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
จากการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. ๒๕61๒๕๖4) และงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 พบวา งบประมาณตามแผนการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 930,930,450.00 บาท มีสัดสวนคิดเปนรอยละ
48.65 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ในปงบประมาณ
พ.ศ.2562 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 1,913,674,050.00 บาท (ตารางที่ 3.6)
ตารางที่ 3.6 การเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 และงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร
1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
4.การเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
5.การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2562
งบประมาณตามแผนพัฒนา งบประมาณตามแผนการ รอยละ
เทศบาลฯ (บาท)
ดําเนินงาน (บาท)
256,340,900
117,262,000 45.74
839,512,000
440,315,960
184,053,690
193,451,500
1,913,674,050

309,685,750 36.89
381,755,560
20,761,840
101,465,300
930,930,450

86.70
11.28
52.45
48.65

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

3/24
แผนภูมิที่ 3.4 การเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 และงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
หนวย : บาท
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3.2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒ ได กําหนดใหองค กรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่ในการจั ดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงตองมี การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองส วนท องถิ่ นในเขตจั งหวั ดขึ้ น ตามกระบวนการพิ จารณาจากประชาคมท องถิ่ นระดั บจั งหวั ด ร วมกั บ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด รวมกันจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด เพื่ อให การจั ดทํ า แผนพั ฒ นาขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปน
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป ของจั งหวั ดและตอบสนองความต องการของประชาชนอั นจะนํ าไปสู การจั ดทํ า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่นไดอยางแทจริง เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เกิดประโยชน
สูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น (รายละเอียดตามตารางที่ 3.7)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
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ตารางที่ 3.7 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม

มีการ
ไมมีการ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
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3.3 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
1) ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562
เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการ
เบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน
471 โครงการ พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 405 โครงการ
หรือคิดเปนรอยละ 85.99 โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 33 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.01
และโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 33 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.01 (โดยมีรายละเอียดตามตารางที่
3.8)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
การดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานที่มุงเนนเพื่อปรับปรุงพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะของเมืองใหไดมาตรฐาน
ตั้งแตระดับชุมชนจนถึงระดับเมืองโดยไดดําเนินการกอสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายตางๆ ใหไดมาตรฐาน
เพื่อใหการสัญจรของประชาชนเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําให
ครอบคลุมพื้นที่เพื่อลดการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ พรอมทั้งขจัดสิ่งกีดขวางในระบบระบายน้ํา
เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมขังและน้ําเนาเสีย นอกจากนี้ยังไดทําการปรับปรุงทางเดินเทาใหประชาชนไดสัญจร
อยางสะดวก ปลอดภัย ใหความรมรื่น สวยงาม และจัดทําทางลาดขึ้นลงสําหรับคนพิการและรถจักรยาน
ตลอดจนได ทํ า การขยายเขตไฟฟ า สาธารณะให ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ม ากยิ่ งขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย ให กั บ
ประชาชน รวมทั้งปรับปรุงระบบขนสงมวลชนรวมทั้งสถานีขนสงใหมปี ระสิทธิภาพเพื่อใหประชาชนมีทางเลือก
ในการเดินทางโดยคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยมีโครงการ
ตามแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.2562 จํานวนทั้งสิ้น 54 โครงการ เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน
30 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 55.56 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 20 โครงการ คิดเปนรอยละ
37.04 และโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.41
2. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การดํ า เนิ น การตามแผนพัฒ นาเทศบาลนครเชีย งใหมภ ายใตยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทศบาลฯ ไดดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมของเมืองใหมีความสวยงาม
รมรื่นโดยดูแลทํานุบํารุงตนไมใหรมรื่นทั่วทั้งเขตเมือง พรอมทั้งปลูกไมดอกไมประดับตามถนนสายสําคัญ พื้นที่
สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยูใหใชประโยชนทั้งการพักผอนหยอนใจและนันทนาการ
สงเสริมใหภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ชวยกันปลูกดูแลรักษาตนไม ไมดอกไมประดับในพื้นที่ที่แตละ
หนวยงานรับผิดชอบและไดดําเนินโครงการเชียงใหมเมืองสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยเพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมืองมีสภาพแวดลอมที่นาอยู นาทองเที่ยว โดยดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
มลพิษทางอากาศ ติดตาม ตรวจสอบระดับมลพิษทางอากาศพรอมดําเนินมาตรการการปองกันและควบคุม
การกระทําที่จะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศอยางเขมงวด พัฒนาคุณภาพแหลงน้ําสาธารณะและพัฒนาระบบ
บําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมทั้งพื้นที่ รวมถึงพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยทั้งการจัดเก็บ การกําจัดขยะ
การนํากลับมาใชใหมใหมีประสิทธิภาพและครบวงจร โดยมีโครงการตามแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562
จํานวนทั้งสิ้น 39 โครงการ เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 33 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 84.62
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อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 10.26 และโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 5.13
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
การดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาเทศบาลนครเชี ย งใหม ภ ายใต ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม เทศบาลฯ ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
การพัฒนาดานการศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการรณรงคงาน
มวลชนสัมพันธเพื่อสรางพลังความรวมมือในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดและแหลงอบายมุข รวมทั้ง
สงเสริมพัฒนาการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบพรอมสนับสนุนใหเชียงใหมเปนสังคมแหงการ
เรียนรูและมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชในการศึกษา ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาดานสาธารณะสุข รวมทั้ง
เครือขายอนามัยชุมชน ตลอดจนสงเสริมการกีฬาและนันทนาการตางๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง ความมี
น้ําใจเปนนักกีฬาใหแกชาวเมืองเชียงใหม นอกจากนี้ เทศบาลฯ ไดสรางความเขมแข็งในการอนุรักษและสืบ
สานศิ ลปวั ฒนธรรม จารีตประเพณี และภู มิป ญญาของทองถิ่ นเพื่ อเปนรากฐานการพั ฒนาที่ยั่ งยื น และรักษา
สภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรมที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรใหคงอยูและสืบทอดสูคนรุนตอไปในอนาคต โดยมี
โครงการตามแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งสิ้น 215 โครงการ เปนโครงการที่ดําเนินการแลว
เสร็จ จํานวน 202 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 93.95 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 3 โครงการ
คิดเปนรอยละ 1.40 และโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.65
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
การดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาการ
เสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหมไดดําเนินการปองกันและรักษาความ
สงบตลอดจนความปลอดภัยใหกับชุมชน นอกจากนี้เทศบาลฯ ยังมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
เจาหนาที่ของเทศบาลฯ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของคนในชุมชน รวมทั้งการปองกันอันตรายจากปญหาความไมปลอดภัยตางๆ โดยใชกระบวนการ
สรางเสริมความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และยึดหลักการรวมแรงรวมใจกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ชุมชนเปนพื้นฐาน โดยมีโครงการตามแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งสิ้น 16 โครงการ เปน
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 15 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 93.75 และอยูระหวางการดําเนิน
โครงการ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.25
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
การดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจัดการและการพัฒนาองคกร เทศบาลฯ ไดเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาลฯ เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนโดยการพัฒนาโครงสรางการบริหารราชการของเทศบาลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน และเกิดประโยชนตอการพัฒนาเมืองอยางทั่วถึง รวมทั้งยังได
สนับสนุนใหเกิดเครือขายความรวมมือในลักษณะพหุภาคีระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อประโยชนในการ
พัฒนาเมือง ตลอดจนไดสรางชองทางใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเมือง
และพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อใหตรงกับความตองการและความจําเปนอยางแทจริงของประชาชน ประสาน
ความรวมมือและการสนับสนุนการทํางานรวมกันกับองคกรปกครองทองถิ่นอื่นๆ รวมทั้งหนวยงานราชการ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
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ตางๆ เพื่อสรางประโยชนใหกับเมืองเชียงใหมและประเทศ นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนใหบุคลากรของเทศบาลฯ
ไดรับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมเพื่อสรางความรูความสามารถไปเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานใหรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ สนองตอความตองการของประชาชนมากขึ้น โดยมีโครงการตามแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.
2562 จํานวนทั้งสิ้น 147 โครงการ เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 125 โครงการ หรือคิดเปน
รอยละ 85.03 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.40 และโครงการที่ยัง
ไมไดดําเนินการ จํานวน 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.56
ตารางที่ 3.8 แสดงภาพรวมการดําเนินงานตามแผนการดําเนินการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
2. การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจิตสํานึกดาน
ศิลปวัฒนธรรม
4. การเสริมสรางความ
ปลอดภัยและบรรเทา
สาธารณภัย
5. การบริหารจัดการและ
พัฒนาองคกร
รวม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ
โครงการที่ รอยละ โครงการที่ รอยละ โครงการที่
อยูระหวาง
ยังไมได
ที่บรรจุในแผน ดําเนินการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
54
30
55.56
20
37.04
4

รอยละ
7.41

39

33

84.62

4

10.26

2

5.13

215

202

93.95

3

1.40

10

4.65

16

15

93.75

1

6.25

-

-

147

125

85.03

5

3.40

17

11.56

471

405

85.99

33

7.01

33

7.01

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

3/29
แผนภูมิที่ 3.5 แสดงภาพรวมการดําเนินงานตามแผนการดําเนินการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่อยู
ระหวางดําเนินการ
33 โครงการ
โครงการที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
405 โครงการ

โครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ 33
โครงการ

2) ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากการเปรี ย บเที ย บการเบิ ก จ า ยงบประมาณตามแผนการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2562 พบวา เทศบาลฯ มีที่ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 930,930,450.00 บาท และ
มีการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 773,682,978.12 บาท คิดเปนรอยละ 83.11 ซึ่งสามารถจําแนกตามราย
ยุทธศาสตรไดดังนี้ (รายละเอียดตามตารางที่ 3.9)
ยุทธศาสตรที่ 1 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 117,262,000.00 บาท และมีการ
เบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 63,083,488.50 บาท คิดเปนรอยละ 53.80 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 309,685,750.00 บาท และมีการ
เบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 253,874,945.00 บาท คิดเปนรอยละ 81.98 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 381,755,560.00 บาท และมีการ
เบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 352,942,053.77 บาท คิดเปนรอยละ 92.45 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 20,761,840.00 บาท และมีการ
เบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 10,262,375.00 บาท คิดเปนรอยละ 49.43 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 101,465,300.00 บาท และมีการ
เบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 93,520,115.85 บาท คิดเปนรอยละ 92.17 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 5

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

3/30

ตารางที่ 3.9 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอยละของ
งบประมาณ
รายยุทธศาสตร

จํานวนงบประมาณ จํานวนงบประมาณที่
ที่ไดรับจัดสรร (บาท)
เบิกจาย (บาท)

ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

117,262,000.00

63,083,488.50

53.80

2. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

309,685,750.00

253,874,945.00

81.98

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม

381,755,560.00

352,942,053.77

92.45

20,761,840.00

10,262,375.00

49.43

101,465,300.00

93,520,115.85

92.17

930,930,450.00

773,682,978.12

83.11

4. การเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
5. การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
รวมทั้งสิ้น

แผนภูมิที่ 3.6 เปรียบเทียบการเบิกจายงบประมาณตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2562
หนวย : บาท
400,000,000

381,755,560.00
352,942,053.77

350,000,000

309,685,750.00

300,000,000

253,874,945.00

250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000

117,262,000.00

101,465,300.00
93,520,115.85

63,083,488.50

50,000,000
0

20,761,840.00
10,262,375.00

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 5

จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย (บาท)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

3/๓๑
ตารางที่ 3.10 ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการเคหะและชุมชน
1. ซอมแซมบํารุงรักษาสะพาน งานบํารุงรักษา
และถนนที่ชาํ รุดเสียหายใน
ทางและสะพาน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม
สวนการโยธา
2. จัดซื้ออุปกรณและเครื่องมือ
งานชางแขวงเม็งราย
-จัดซื้อรถบดแบบลอเหล็กเรียบ งานชาง
ชนิด 2 ลอ เครื่องยนตดีเซล
แขวงเม็งราย
กําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา
46 แรงมา จํานวน 1 คัน
-จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต
กําลังไฟฟาไมต่ํากวา 1,500
วัตต จํานวน 1 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอ
แข็ง เครื่องยนตขนาดไมนอย
กวา 1.4 แรงมา จํานวน 2
เครื่อง

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ


ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ

100%

5,500,000

5,500,000

-

จํานวนรถบดแบบ
ลอเหล็กเรียบชนิด
2 ลอที่จัดซื้อ

-

3,700,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป



จํานวนเครื่องเจาะ
คอนกรีตที่จัดซื้อ

100%

45,000

35,000

-



จํานวนเครื่องตัด
หญาแบบขอแข็งที่
จัดซื้อ

100%

19,000

19,000

-



3/๓๒
ลําดับ
ที่
3.

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

4.

จางเหมาเอกชนซอมบํารุง
ไฟฟาสาธารณะตามถนนสาย
ตางๆ ภายในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม
ทาสีตีเสนเครื่องหมายจราจร

5.

ติดตั้งปายเครื่องหมายจราจร

6.

ขอใชพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ
โทรคมนาคม

7.

เชื่อมโยงคูสายสัญญาณ
โทรศัพทระหวางศูนยควบคุม
สัญญาณไฟจราจรกับ
ตูควบคุมบริเวณทางแยกตางๆ
จางเหมาเอกชนดูแลและ
ฝายวิศวกรรม
บํารุงรักษาระบบไฟจราจร
จราจร
และระบบควบคุมการจราจร สวนการโยธา

8.

งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ
สวนการโยธา
ฝายวิศวกรรม
จราจร
สวนการโยธา
ฝายวิศวกรรม
จราจร
สวนการโยธา
ฝายวิศวกรรม
จราจร
สวนการโยธา
ฝายวิศวกรรม
จราจร
สวนการโยธา

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
ปริมาณงานตาม
100%

สัญญาจางที่
ดําเนินการแลวเสร็จ







รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

7,460,000

5,204,000

-

100%

1,200,000

1,198,948

-

100%

300,000

81,868.55

-

7.72%

100,000

7,718.43 เนื่องจากไดยกเลิก

21.83%

750,000

163,710 เนื่องจากไดมีการ

100%

4,00,000

การเชาพื้นที่ฯ

ยกเลิการเชาคูสาย

2,915,920

-

3/๓๓
ลําดับ
ที่
9.
10.
11.
12.
13.

14.

โครงการ/กิจกรรม
จางเหมาบํารุงรักษาซอมแซม
หมอแปลงไฟฟา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ฝายวิศวกรรม
จราจร
สวนการโยธา
จางเหมาตกแตงภูมิทัศนเมือง งานตกแตงเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝายสวนสาธารณะ
ตกแตงเมืองเพื่อตอนรับ
งานตกแตงเมือง
เทศกาลประเพณี และวัน
และพื้นที่สาธารณะ
สําคัญตางๆ
ฝายสวนสาธารณะ
จางเหมาตัดแตงไมใหญ
งานตกแตงเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝายสวนสาธารณะ
จางเหมาแรงงาน
งานรักษาความ
บุคคลภายนอกในการรักษา สะอาด
ความสะอาดภายในเขตแขวง แขวงนครพิงค
นครพิงค
จางเหมาแรงงานบุคคล
งานรักษาความ
ภายนอกในการรักษาความ
สะอาด
สะอาดภายในเขตแขวงเม็งราย แขวงเม็งราย

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
ปริมาณงานตาม
100%

สัญญาจางที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปริมาณงานตาม
100%

สัญญาจาง (รายวัน) ที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)
ปริมาณงานตาม
100%

สัญญาจาง (รายวัน) ที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

5,000

5,000

-

4,250,000

3,087,000

-

1,500,000 1,498,696.70

-

400,000

397,200

-

7,840,000

7,485,600

-

8,176,000

8,003,480

-

3/๓๔
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

15. จางเหมาแรงงานบุคคล
งานรักษาความ
ภายนอกในการรักษาความ
สะอาด
สะอาดภายในเขตแขวงกาวิละ แขวงกาวิละ
16. จางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกในการรักษา
ความสะอาดภายในเขตแขวง
ศรีวิชัย
17. ติดตั้งไฟฟาและขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะภายในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. กอสรางถนนพรอมระบบ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยรอบวัด
ธาตุคํา

งานรักษาความ
สะอาด
แขวงศรีวิชัย
งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ
สวนการโยธา
สวนออกแบบและ
กอสราง
สํานักการชาง

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
ปริมาณงานตาม
100%

สัญญาจาง (รายวัน) ที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)
ปริมาณงานตาม
100%

สัญญาจาง (รายวัน) ที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ


รอยละความพึง
พอใจของประชาชน
ในพื้นที่ตอการ
ดําเนินโครงการ

-

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

6,496,000

5,725,000

-

7,952,000

7,952,000

-

593,500 369,982.46

-

638,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

3/๓๕
ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ลําดับ
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ที่
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
2. กอสรางถนนพรอมระบบ
สวนออกแบบและ
รอยละความพึง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนเจริญ กอสราง
พอใจของประชาชน
ราษฎร ซอย 6
สํานักการชาง
ในพื้นที่ตอการ
ดําเนินโครงการ
3. กอสรางปรับปรุงถนนแอส
สวนออกแบบและ
รอยละความพึง

ฟลทติกคอนกรีตพรอมระบบ กอสราง
พอใจของประชาชน
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนเจริญ
สํานักการชาง
ในพื้นที่ตอการ
ประเทศ ซอย 2 เชื่อมตอซอย 4
ดําเนินโครงการ
4. กอสรางถนนพรอมระบบ
สวนออกแบบและ
รอยละความพึงพอใจ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
กอสราง
ของประชาชนในพื้นที่
พระปกเกลา ซอย 4 ข
สํานักการชาง
ตอการดําเนินโครงการ
5. กอสรางผิวจราจรพรอมระบบ สวนอออกแบบและ
รอยละความพึงพอใจ

ระบายน้ําถนนพัฒนาชางเผือก กอสราง
ของประชาชนในพื้นที่
ซอย 1
สํานักการชาง
ตอการดําเนินโครงการ
6. กอสรางระบบระบายน้าํ
สวนออกแบบ
รอยละความพึงพอใจ

ค.ส.ล. ซอยหนาหอพักเพิ่มคํา และกอสราง
ของประชาชนในพื้นที่
ถนนลําพูน ซอย 8
สํานักการชาง
ตอการดําเนินโครงการ

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

3,408,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

1,159,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

780,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

4,000,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

462,780

462,780

-

3/๓๖
ลําดับ
ที่
7.

โครงการ/กิจกรรม

กอสรางถนนพรอมระบบ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนลําพูน
ซอย 5
8. กอสรางถนนพรอมระบบ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนใจแกว
ซอย 6
9. กอสรางปรับปรุงถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีตพรอมระบบ
ระบายน้ําถนนแกวนวรัฐ ซอย
4 (ตอนปลาย)
10. ปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบ
ระบายน้ําถนนบุญเรืองฤทธิ์
ซอย 2
11. ปรับปรุงผิวจราจรถนนอุนอารี
ซอย 5 เชื่อมซอย 7

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวนออกแบบ
และกอสราง
สํานักการชาง
สวนออกแบบ
และกอสราง
สํานักการชาง
สวนออกแบบ
และกอสราง
สํานักการชาง
สวนออกแบบและ
กอสราง
สํานักการชาง
สวนออกแบบและ
กอสราง
สํานักการชาง

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนในพื้นที่
ตอการดําเนินโครงการ
รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนในพื้นที่
ตอการดําเนินโครงการ
รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนในพื้นที่
ตอการดําเนินโครงการ



รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพื้นที่
ตอการดําเนินโครงการ
รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพื้นที่
ตอการดําเนินโครงการ

100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
1,597,000
2,178,000

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
-

กันเงินไวเบิกตัดป

840,000 กันเงินไวเบิกตัดป

555,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

1,748,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

462,000

409,000

-

3/๓๗
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12. ปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบ
ระบายน้ําถนนสนามกีฬา
ซอย 2 เชื่อม ซอย 3
13. ปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบ
ระบายน้ําถนนชลประทาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สวนออกแบบและ
กอสราง
สํานักการชาง
สวนออกแบบและ
กอสราง
สํานักการชาง
14. กอสรางถนนพรอมระบบ
สวนออกแบบและ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนระแกง กอสราง
ซอย 1
สํานักการชาง
15. กอสรางปรับปรุงถนนพรอม สวนออกแบบและ
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน กอสราง
วัวลาย ซอย 1
สํานักการชาง
16. กอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลท สวนออกแบบและ
ติกคอนกรีตและฝารางระบายน้าํ กอสราง
ค.ส.ล.ถนนทิพยเนตร ซอย 2
เชื่อมถนนวัวลาย ซอย 6

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนในพื้นที่
ตอการดําเนินโครงการ
รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนในพื้นที่
ตอการดําเนินโครงการ
รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนในพื้นที่
ตอการดําเนินโครงการ
รอยละความพึงพอใจ
100%

ของประชาชนในพื้นที่
ตอการดําเนินโครงการ
รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนในพื้นที่
ตอการดําเนินโครงการ

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

3,254,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

2,754,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

2,291,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

3,728,000

3,716,700

-

1,220,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

3/๓๘
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17. ปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบ
ระบายน้ําถนนราชวงศ ซอย
2
18. ปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบ
ระบายน้ําถนนทางเขาที่ทาํ
การชุมชนปาหา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวนออกแบบและ
กอสราง
สํานักการชาง
สวนออกแบบและ
กอสราง
สํานักการชาง

19. ปรับปรุงระบบระบายน้าํ ถนน สวนออกแบบและ
มูลเมือง (ชวงถนนราชดําเนิน กอสราง
ถึงถนนราชมรรคา)
สํานักการชาง
20. ปรับปรุงระบบระบายน้าํ ถนน สวนออกแบบและ
มูลเมือง (ชวงหนาวัดทรายมูล กอสราง
เมืองถึงถนนราชมรรคา)
สํานักการชาง

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนในพื้นที่
ตอการดําเนินโครงการ
รอยละความพึง
100%

พอใจของประชาชน
ในพื้นที่ตอการ
ดําเนินโครงการ
รอยละความพึง
100%

พอใจของประชาชน
ในพื้นที่ตอการ
ดําเนินโครงการ
รอยละความพึง
100%

พอใจของประชาชน
ในพื้นที่ตอการ
ดําเนินโครงการ

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
1,099,000
273,000

3,859,000

3,607,000

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
209,000

กันเงินไวเบิกตัดป

-

1,057,350 กันเงินไวเบิกตัดป

-

กันเงินไวเบิกตัดป

3/๓๙
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

21. กอสรางถนนพรอมระบบ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนศรีภูมิ
ซอย 1

สวนออกแบบและ
กอสราง
สํานักการชาง

22. กอสรางทางขามลําคูไหว
ชุมชนทิพยเนตร

สวนออกแบบและ
กอสราง
สํานักการชาง

23. กอสรางปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีตและ
ทางเดินเทาถนนลอยเคราะห
(ตั้งแตถนนคชสารถึงถนน
กําแพงดิน)

สวนออกแบบและ
กอสราง
สํานักการชาง

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความพึง
100%

พอใจของประชาชน
ในพื้นที่ตอการ
ดําเนินโครงการ
รอยละความพึง

พอใจของประชาชน
ในพื้นที่ตอการ
ดําเนินโครงการ


รอยละความพึง
พอใจของประชาชน
ในพื้นที่ตอการ
ดําเนินโครงการ

-

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

2,432,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

199,000

-

4,499,000

-

อยูระหวางการจัดหา
ผูรับจางเนื่องจาก
เครื่องจักรไมสามารถ
เขาไปดําเนินการได
ตองใชแรงงานคน
เทานั้น
กันเงินไวเบิกตัดป

3/๔๐
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

24. กอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา
ค.ส.ล.ถนนทาสะตอยติดกําแพงคาย
กาวิละ (ตัง้ แตทางโคงวัดทาสะตอย
ทะลุไปถึงชุมชนทาสะตอย)
25. กอสรางผิวจราจรพรอมระบบ
ระบายน้ําถนนศรีภูมิ ซอย 10

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวนออกแบบและ
กอสราง
สํานักการชาง
สวนออกแบบและ
กอสราง
สํานักการชาง

26. กอสรางถนนพรอมระบบ
สวนออกแบบและ
ระบายน้ําถนนอนุบาล ซอย 2 กอสราง
สํานักการชาง
แผนงานการพาณิชย
1. จางเหมาแรงงานในกิจการ
เดินรถโดยสารประจําทาง
เทศบาลนครเชียงใหม
2.

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความพึง

พอใจของประชาชน
ในพื้นที่ตอการ
ดําเนินโครงการ
รอยละความพึง
100%

พอใจของประชาชน
ในพื้นที่ตอการ
ดําเนินโครงการ
รอยละความพึง

พอใจของประชาชน
ในพื้นที่ตอการ
ดําเนินโครงการ

งานระบบขนสง
สาธารณะ
กลุมงานขนสง



จางเหมาทําความสะอาด
งานสถานีขนสง
สถานีขนสงผูโ ดยสารแหงที่ 1 แหงที่ 1
(ชางเผือก)
กลุมงานขนสง



รอยละความพึง
พอใจของประชาชน
ตอการใหบริการรถ
โดยสารประจําทาง
รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ใช
บริการสถานีขนสง
แหงที่ 1 (ชางเผือก)

100%

100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
1,097,000

494,000

1,528,000

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
-

401,000

-

5,491,500 4,855,509.40

160,000

160,000

กันเงินไวเบิกตัดป

-

กันเงินไวเบิกตัดป

-

-

3/๔๑
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

3.

จางเหมาทําความสะอาด
งานสถานีขนสง
สถานีขนสงผูโ ดยสารแหงที่ 2 แหงที่ 2
(อาเขต)
กลุมงานขนสง

4.

จางเหมาทําความสะอาด
งานสถานีขนสง
สถานีขนสงผูโ ดยสารแหงที่ 3 แหงที่ 3
กลุมงานขนสง

5.

ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของสถานีขนสงแหงที่ 1
(ชางเผือก)

งานสถานีขนสง
แหงที่ 1
กลุมงานขนสง

6.

ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของสถานีขนสงแหงที่ 2
(อาเขต)

งานสถานีขนสง
แหงที่ 2
กลุมงานขนสง

7.

ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของสถานีขนสงแหงที่ 3

งานสถานีขนสง
แหงที่ 3
กลุมงานขนสง

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความพึงพอใจ
100%

ของประชาชนที่ใช
บริการสถานีขนสง
แหงที่ 2 (อาเขต)
รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนที่ใช
บริการสถานีขนสง
แหงที่ 3
รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนที่ใช
บริการสถานีขนสง
แหงที่ 1 (ชางเผือก)
รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนที่ใช
บริการสถานีขนสง
แหงที่ 2 (อาเขต)
รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนที่ใช
บริการสถานีขนสง
แหงที่ 3

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

480,000

480,000

-

480,000

480,000

-

50,000

-

ที่ดินและสิ่งกอสราง
อยูในสภาพใชงานไดดี

100,000

-

ที่ดินและสิ่งกอสราง
อยูในสภาพใชงานไดดี

100,000

-

ที่ดินและสิ่งกอสราง
อยูในสภาพใชงานไดดี

3/๔๒
ลําดับ
ที่
8.

โครงการ/กิจกรรม

ซอมแซมอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการใหบริการและ
การปฏิบัติงานของงานสถานี
ขนสงผูโ ดยสารจังหวัด
เชียงใหม แหงที่ 1 (ชางเผือก)
9. ซอมแซมอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการใหบริการและ
การปฏิบัติงานของงานสถานี
ขนสงผูโ ดยสารจังหวัด
เชียงใหม แหงที่ 2 (อาเขต)
10. ซอมแซมอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการใหบริการและ
การปฏิบัติงานของงานสถานี
ขนสงผูโ ดยสารจังหวัด
เชียงใหม แหงที่ 3
11. ซอมแซมอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการใหบริการและ
การปฏิบัติงานของงานระบบ
ขนสงสาธารณะ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
งานสถานีขนสง
แหงที่ 1
กลุมงานขนสง

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนที่ใช
บริการสถานีขนสง
แหงที่ 1 (ชางเผือก)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

40,000

1,500

-

งานสถานีขนสง
แหงที่ 2
กลุมงานขนสง



รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ใช
บริการสถานีขนสง
แหงที่ 2 (อาเขต)

-

200,000

72,825

-

งานสถานีขนสง
แหงที่ 3
กลุมงานขนสง



รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ใช
บริการสถานีขนสง
แหงที่ 3

-

200,000

45,000

-

งานระบบขนสง
สาธารณะ
กลุมงานขนสง



รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ใช
บริการรถโดยสาร
ประจําทาง
รวม
54

-

300,000

260,700

-

โครงการ 113,609,780 6 3 ,0 8 3 ,4 8 8 .5 0

-

3/๔๓
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข
1. รวมใจรักษสิ่งแวดลอม
ฝายบริการ
สิ่งแวดลอม
สวนบริการ
สาธารณสุขฯ
แผนงานเคหะและชุมชน
1. รณรงควันสิ่งแวดลอม
กลุมงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
สวนชางสุขาภิบาล
2.

3.

สงเสริมการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเมืองอยางยั่งยืน

กลุมงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
สวนชางสุขาภิบาล
รณรงครักษาสภาพภูมิอากาศ กลุมงานจัดการ
เพื่อเมืองนาอยู
คุณภาพอากาศ
และเสียง
สวนชางสุขาภิบาล

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)



รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มี
ตอการบริการ
(รอยละ 70)

100%

100,000

100,000

-



-จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
-รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรม
รอยละของผูเขา
อบรมผานการ
ประเมิน

100%

100,000

88,684

-

80%

100,000

41,330

-

-รอยละของผูเขารับ
การอบรมผานการ
ประเมิน
-รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารับการอบรม

80%

100,000

82,659

-





3/๔๔
ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ลําดับ
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ที่
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
4. สงเสริมการเกษตรในเขตเมือง กลุมงานจัดการ
-รอยละของผูเขารับ
80%

คุณภาพอากาศ
การอบรมผานการ
และเสียง
ประเมิน
-รอยละความพึงพอใจ
สวนชางสุขาภิบาล
ของผูเขารับการอบรม
5. เฝาระวังและแกไขปญหา
กลุมงานจัดการ
-จํานวนผูเขารวม
80%

หมอกควันเทศบาลนคร
คุณภาพอากาศ
กิจกรรม
เชียงใหม
และเสียง
-รอยละความพึงพอใจ
สวนชางสุขาภิบาล
ของผูเขารวมกิจกรรม
6. เมืองเชียงใหมอากาศสะอาด กลุมงานจัดการ
-รอยละของ
40%

คุณภาพอากาศ
จํานวนยานพาหนะ
และเสียง
ที่เรียกตรวจมีการ
สวนชางสุขาภิบาล
ระบายมลพิษเกิน
มาตรฐาน
-รอยละของผูเขา
80%
รับการอบรมผาน
เกณฑการประเมิน

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

50,000

46,839

-

150,000

136,761

-

190,000 137,286.20

-

3/๔๕
ลําดับ
ที่
7.

8.

9.

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

จางเหมาสอบเทียบเครื่องวัด
ควันดํา

กลุมงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
สวนชางสุขาภิบาล
ปองกันและแกไขปญหามลพิษ กลุมงานจัดการ
ทางเสียง
คุณภาพอากาศ
และเสียง
สวนชางสุขาภิบาล

จางเหมาสอบเทียบเครื่องมือ
ตรวจวัดเสียง

10. รณรงคการคัดแยกขยะจาก
ชุมชน

กลุมงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
สวนชางสุขาภิบาล
งานกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
สวนชางสุขาภิบาล

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความพึง
100%

พอใจของ
ประชาชนตอการ
ปฏิบัติงาน
-รอยละของขอ
100%

รองเรียนในเรื่อง
มลพิษทางเสียงไดรับ
การแกไขปญหา
-รอยละของผูเขารับ 100%
การอบรมผาน
เกณฑการประเมิน
รอยละความพึง
100%

พอใจของ
ประชาชนตอการ
ปฏิบัติงาน
รอยละของประชาชน 99%

มีความตระหนักและ
มีสวนรวมในการคัด
แยกขยะกอนนําไป
ทิ้ง

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

25,000

19,000

-

60,000

41,631.40

-

20,000

8,560

-

200,000

198,200

-

3/๔๖
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11. ผลิตปุยหมักและเกษตร
อินทรีย

12. จางเหมาเอกชนดําเนินการ
จัดเก็บขยะในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม
13. จางเหมาเอกชนดําเนินการ
กําจัดขยะ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
งานกําจัดมูลฝอย
-ปริมาณปุยหมัก
99%

และสิ่งปฏิกูล
อินทรียที่สามารถ
สวนชางสุขาภิบาล
ผลิตได
-รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการ
ดําเนินโครงการ
งานกําจัดมูลฝอย
รอยละความพึงพอ
99%

และสิ่งปฏิกูล
ใจของประชาชนตอ
สวนชางสุขาภิบาล
การดําเนินโครงการ
งานกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
สวนชางสุขาภิบาล



-จํานวนขยะทีส่ ามารถ
กําจัดตามหลัก
สุขาภิบาล
-รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการ
ดําเนินโครงการ

100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
500,000

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
799,398

-

115,000,000 118,168,125

-

101,835,000 109,485,000

-

(โอนเงินงบประมาณ
เพิ่มเติม จํานวน
300,000 บาท)

(โอนเงินงบประมาณ
เพิ่มเติม จํานวน
3,200,000 บาท)

(โอนเงินงบประมาณ

เพิ่มเติม
8,910,000 บาท)

3/๔๗
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

14. จางเหมาเอกชนดําเนินการ
กําจัดขยะอันตราย

งานกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
สวนชางสุขาภิบาล

15. จัดซื้อเครื่องแปรรูปวัสดุ
อินทรียระบบเติมอากาศ

งานกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
สวนชางสุขาภิบาล
งานกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
สวนชางสุขาภิบาล
งานกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
สวนชางสุขาภิบาล

16. จัดซื้อเครื่องบีบอัดขยะมูล
ฝอยแนวนอนแบบอัตโนมัติ
สําหรับขยะมูลฝอยทั่วไป
17. ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของงานกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
18. ซอมแซมอาคารและสิ่งกอสราง งานควบคุมและ
ของงานควบคุมและตรวจสอบ ตรวจสอบการ
การบําบัดน้ําเสีย
บําบัดน้ําเสีย
สวนชางสุขาภิบาล

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
-จํานวนขยะอันตราย 100%

ที่สามารถกําจัดตาม
มาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ
-รอยละความพึง
พอใจตอการดําเนิน
โครงการ
รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการ
ปฏิบัติงาน
รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการ
ปฎิบัติงาน
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ


รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ

100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

592,000 591,977.50

-

14,800,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

38,900,000

-

ยกเลิกโครงการ

2,000,000 1,586,666.15

-

1,000,000 913,927.90

-

3/๔๘
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19. ซอมแซมอุปกรณและเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานของ
งานควบคุมและตรวจสอบการ
บําบัดน้าํ เสีย
20. จางเหมาสอบเทียบกลอง
ระดับและกลองวัดมุม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

22. จางเหมาตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ํากรณีประชาชน
รองเรียน

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บําบัดน้ําเสีย
สวนชางสุขาภิบาล
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บําบัดน้ําเสีย
สวนชางสุขาภิบาล
งานวิเคราะห
คุณภาพน้ํา
สวนชางสุขาภิบาล
งานวิเคราะห
คุณภาพน้ํา
สวนชางสุขาภิบาล

23. จัดซื้อเครื่องบมบีโอดี (BOD)
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
พรอมอุปกรณ

งานวิเคราะห
คุณภาพน้ํา
สวนชางสุขาภิบาล

21. ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้าํ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
2,000,000

2,000,000

-

20,000

20,000

-

130,000 129,399.38

-



รอยละความพึง
พอใจของประชาชน
ตอการปฏิบตั ิงาน

100%



รอยละความพึง
พอใจของประชาชน
ตอการปฏิบตั ิงาน
รอยละความพึง
พอใจของประชาชน
ตอการปฏิบตั ิงาน

100%
-

25,000

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนตอการ
ปฏิบัติงาน

100%

499,750





การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

-

499,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากไมมีการ
รองเรียนของ
ประชาชน

-

3/๔๙
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

24. จัดซื้อเครื่องทําน้ํากลั่นบริสุทธิ์ งานวิเคราะห
สําหรับหองปฏิบัติการ
คุณภาพน้ํา
สวนชางสุขาภิบาล
25. จัดซื้อตูอบลมรอนอุณหภูมิ 5- งานวิเคราะห
300 องศาเซลเซียส
คุณภาพน้ํา
สวนชางสุขาภิบาล
26. จางเหมาดูแลรักษา
สวนสาธารณะลานนา ร.9

งานเรียนเพาะชํา
และขยายพันธุ
ฝายสวนสาธารณะ
27. จางเหมาดูแลรักษา
งานตกแตงเมือง
สวนสาธารณะหนองบวกหาด และพื้นที่สาธารณะ
ฝายสวนสาธารณะ
28. จางเหมาดูแลรักษาสวน
งานตกแตงเมือง
กาญจนาภิเษก
และพื้นที่สาธารณะ
ฝายสวนสาธารณะ
29. จางเหมาดูแลรักษาสวน
งานตกแตงเมือง
สุขภาพบานเดน
และพื้นที่สาธารณะ
ฝายสวนสาธารณะ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
รอยละความพึง

พอใจของ
ประชาชนตอการ
ปฏิบัติงาน
รอยละความพึง

พอใจของ
ประชาชนตอการ
ปฏิบัติงาน
รอยละความพึง

พอใจของประชาชน
ที่มาใชบริการ
รอยละความพึง

พอใจของประชาชน
ที่มาใชบริการ
รอยละความพึง

พอใจของประชาชน
ที่มาใชบริการ
รอยละความพึง

พอใจของ
ประชาชนที่มาใช
บริการ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

157,000

157,000

-

100%

137,000

137,000

-

100%

3,739,000

3,080,000

-

100%

3,135,000

2,955,000

-

100%

1,848,000

1,640,000

-

100%

1,295,000

1,190,700

-

3/๕๐
ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ลําดับ
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ที่
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
30. จางเหมาดูแลรักษาสนามหญา งานตกแตงเมือง
รอยละความพึง
100%

ตนไมใหญและระบบสปริงเกอร และพื้นที่สาธารณะ
พอใจของ
รอบคูเมืองเชียงใหม
ฝายสวนสาธารณะ
ประชาชนตอการ
ดําเนินโครงการ
31. วันตนไมประจําปแหงชาติ
งานเรือนเพาะชํา
-จํานวนผูเขารวม
100%

และขยายพันธุ
กิจกรรม
ฝายสวนสาธารณะ
-รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรม
32. ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง ฝายสวนสาธารณะ
รอยละความสําเร็จ 100%

ของฝายสวนสาธารณะ
สวนการโยธา
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะใน งานบํารุงรักษาและ
รอยละความพึงพอใจ

พื้นที่.ซอมแซมระบบ
ของประชาชนใน
แขวงกาวิละ, แขวงนครพิงค, ระบายน้ํา
พื้นที่ตอการดําเนิน
สวนชางสุขาภิบาล
แขวงเม็งราย, แขวงศรีวิชัย
โครงการ
สํานักการชาง

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

3,998,000

3,771,600

-

80,000

80,000

-

1,000,000

1,000,000

-

3,000,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

3/๕๑
ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ลําดับ
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ที่
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความพึงพอ
2. ปรับปรุงซอมแซมตลิ่งคูเมือง งานบํารุงรักษาและ

ใจของประชาชน
ซอมแซมระบบ
ระบายน้ํา
ตอการดําเนิน
สวนชางสุขาภิบาล
โครงการ
3. กอสรางพนังกันตลิ่งพรอมขุด งานบํารุงรักษาและ
รอยละความพึง

ลอกลําเหมืองหวยแกว
ซอมแซมระบบ
พอใจของประชาชน
ระบายน้ํา
ในพื้นที่ตอ
สวนชางสุขาภิบาล
การดําเนินโครงการ
4. จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ
งานบํารุงรักษาและ

ซอมแซมระบบ
ระบายน้ํา
สวนชางสุขาภิบาล
5. ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง งานบํารุงรักษาและ
รอยละความสําเร็จ

ของงานบํารุงรักษาและ
ซอมแซมระบบ
ของการดําเนินงาน
ซอมแซมระบบระบายน้าํ
ระบายน้ํา
ตามโครงการ
สวนชางสุขาภิบาล
6. ซอมแซมอุปกรณและ
งานบํารุงรักษาและ
รอยละความสําเร็จ

เครื่องมือเครื่องใชในการ
ซอมแซมระบบ
ของการดําเนินงาน
ปฏิบัติงานของงานบํารุงรักษา ระบายน้ํา
ตามโครงการ
และซอมแซมระบบระบายน้ํา สวนชางสุขาภิบาล
รวม 39
โครงการ

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

1,000,000

1,000,000

-

5,000,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

3,900,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

1,000,000

1,000,000

-

2,000,000 2,769,200.77

-

308,308,050 253,874,945

-

(โอนงบประมาณ
เพิ่มเติม
1,000,000 บาท)

3/๕๒
ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
การเบิกจาย
ผลการ
งบประมาณที่
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ลําดับ
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
งบประมาณถึง
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน ไดรบั การจัดสรร
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
สิ้นปงบประมาณ
ที่
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
(บาท)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(บาท)
(KPI)
ดําเนินการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. บริหารเครือขายพิพิธภัณฑ
กลุมงานสงเสริม
-จํานวนผูเขาชมแหลง
100%
900,000 1,189,928

(โอนงบประมาณ
กลางเวียงเชียงใหม
การพัฒนาเมือง
เรียนรูดานศิลปะ –
เพิ่มเติม 500,000
วัฒนธรรม เพิ่มขึ้น
บาท)
-รอยละความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวตอ
การจัดกิจกรรม
2. สงเสริมประเพณีรดน้าํ ดําหัว งานธุรการ
รอยละความพึง
100,000

ผูสูงอายุในชุมชน
สํานักปลัดเทศบาล
พอใจของ ผูสูงอายุ
ที่เขารวมกิจกรรม

เหตุผลทีไ่ ม
สามารถเบิกจาย
ไดตามแผนฯ

-

หนังสือกรมสงเสริมฯ
ที่ มท 0810.6/ว
709 ลว.30 มี.ค. 60
ไดกําหนดหวงเวลาให
จัดกิจกรรมระหวาง
วันที่ 13-15 เม.ย. ซึ่ง
เทศบาลนครเชียงใหม
มีภารกิจในการจัด
กิจกรรมในชวงเวลา
นั้นเปนจํานวนมาก จึง
ไมสามารถดําเนินการ
กิจกรรมนี้ได

3/๕๓
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

3.

ประชาสัมพันธเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางปลอดภัย

4.

รณรงคเพื่อการมีสวนรวมของ กลุมงานสงเสริม
ประชาชนในการพัฒนาและอนุรักษ การพัฒนาเมือง
เมืองประวัติศาสตรเชียงใหม

5.

จางเหมาดูแลและบริการ
กําจัดปลวกบริเวณพื้นที่
เครือขายพิพิธภัณฑกลางเวียง
เชียงใหม
จางเหมาบริการทําความ
สะอาดอาคารบริเวณพื้นที่
เครือขายพิพิธภัณฑกลางเวียง
เชียงใหม

6.

งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ
ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ

กลุมงานสงเสริม
การพัฒนาเมือง
กลุมงานสงเสริม
การพัฒนาเมือง

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความพึงพอใจ 100%

ของประชาชนที่ไดรับ
ขอมูลขาวสารและมี
ความเชื่อมั่นตอการ
เขารวมงานอยาง
ปลอดภัย
รอยละของประชาชน 100%

มีความพึงพอใจตอ
การมีสวนรวมและ
รวมแสดงความ
คิดเห็นในการกําหนด
ที่อยูอาศัย
รอยละความพึง
100%

พอใจของประชาชน
ที่ใชบริการ


รอยละความพึง
พอใจของประชาชน
ที่ใชบริการ

100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

200,000

187,780

-

500,000

364,500

-

66,000

66,000

-

1,180,700

1,022,064

-

3/๕๔
ลําดับ
ที่
7.

โครงการ/กิจกรรม

จางเหมาดูแลสวนไมดอกไม
ประดับบริเวณพื้นที่เครือขาย
พิพิธภัณฑกลางเวียงเชียงใหม
8. จางเหมาบริการทําความ
สะอาดพรมบริเวณหอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม
9. ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของกลุมงานสงเสริมการ
พัฒนาเมือง กองวิชาการและ
แผนงาน
10. ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของกลุมงาน
สงเสริมการพัฒนาเมือง
กองวิชาการและแผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กลุมงานสงเสริม
การพัฒนาเมือง
กลุมงานสงเสริม
การพัฒนาเมือง
กลุมงานสงเสริม
การพัฒนาเมือง
กลุมงานสงเสริม
การพัฒนาเมือง

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความพึง
100%

พอใจของประชาชน
ที่ใชบริการ
รอยละความพึง
100%

พอใจของประชาชน
ที่ใชบริการ
รอยละความพึง
100%

พอใจของประชาชน
ที่ใชบริการ


รอยละความพึง
พอใจของประชาชน
ที่ใชบริการ

100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

226,000

216,000

-

66,000

66,000

-

500,000

466,000

-

250,000

250,000

-

3/๕๕
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานการศึกษา
1. พัฒนาสุขภาพอนามัยของ
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน (สนับสนุนคาใชจา ย
ในการบริหารสถานศึกษา)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ

-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลทัง้ 11
แหง
-ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
สํานักการศึกษา



2.

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)

รร.ท.วัดทาสะตอย
สํานักการศึกษา



3.

ปองกันยุงลายและควบคุม
ไขเลือดออกในโรงเรียน
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)

รร.ท.วัดเชียงยืน
สํานักการศึกษา



ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของจํานวน
100%
นักเรียนครูและ
บุคลากรไดรับการ
ตรวจสุขภาพและ
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางรางกาย (ไมนอย
กวารอยละ 60)
จํานวนกิจกรรมการ 99.97%
รณรงคในแตละ
โรงเรียน (ไมนอย
กวา 1 กิจกรรม)
จํานวนกิจกรรมการ 100%
รณรงคปองกันฯ
(ไมนอยกวา 1
กิจกรรม)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

227,500

217,403

-

25,000

24,992

-

4,000

4,000

-

3/๕๖
ดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

4.

รณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา (สนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา)

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แหง
สํานักการศึกษา

5.

รณรงคปองกันยาเสพติด

งานกิจการ
นักเรียน
สํานักการศึกษา

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
-ผูเขารับการอบรม 100%

มีความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้น
-รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรมตอการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
-รอยละของจํานวน
100%

นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 ที่เขา
รับการอบรม (ไม
นอยกวารอยละ 90)
-รอยละของจําวน
นักเรียนแกนนําที
เขารับการอบรม (ไม
นอยกวารอยละ 90)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

198,000

184,537

-

100,000

99,963

-

3/๕๗
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

6.

จัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาประจําปของ
โรงเรียน (สนับสนุนคาใชจา ย
ในการบริหารสถานศึกษา)

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แหง
สํานักการศึกษา

7.

สงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน (สนับสนุน
คาใชจา ยในการบริหารสถานศึกษา)

8.

ประชุมกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สนับสนุนคาใชจา ย
ในการบริหารสถานศึกษา)

9.

ประชุมผูป กครองนักเรียน
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)

-รร.สงั กัดเทศบาล
ทั้ง 11 แหง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
สํานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้ 11
แหง
สํานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล ทั้ง 11
แหง
สํานักการศึกษา

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละของจํานวน
100%

สถานศึกษาที่มีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษา
และแผนพัฒนา
ประจําป (รอยละ
100)
จํานวนรางวัลที่

เทศบาลนคร
เชียงใหมไดรับ (ไม
นอยกวา 1 รางวัล)




จํานวนครั้งที่มีการ
จัดประชุมกรรมการ
สถานศึกษา (1
ครั้ง/ภาคเรียน)
จํานวนครั้งที่มีการ
ประชุมผูปกครอง (1
ครั้ง/ภาคเรียน)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

114,900 113,090.50

600,000

-

-

ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณ

100%

85,000

35,355

-

100%

76,000

56,891

-

3/๕๘
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

10. สงเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)
11. สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน (สนับสนุนคาใชจา ยใน
การบริหารสถานศึกษา)

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แหง
สํานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล ทั้ง 11
แหง
สํานักการศึกษา
12. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
(สนับสนุนคาใชจายในการ
เทศบาลฯ ทัง้
บริหารสถานศึกษา)
11 แหง
สํานักการศึกษา
13. สงเสริมการวิจัยในชัน้ เรียน

หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ 100%

ที่โรงเรียนไดรับ
(รอยละ 100)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

3,100,200 2,749,668.60

-

1,414,100 1,231,778.31

-



จํานวนงบประมาณ
ที่โรงเรียนไดรับ
(รอยละ 100)

100%



รอยละของจํานวน
พนักงานครูที่เขา
รวมการประชุมฯ
(ไมนอยกวารอยละ
80)
จํานวนผลงานวิจัย
ที่เขารวมการ
ประกวด (อยาง
นอย 12 ผลงาน)

100%

220,000

-

50,000



การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

218,700

-

-

โรงเรียนมีภารกิจใน
การจัดทําระบบ
การประกันภายใน
สถานศึกษารูปแบบ
ใหมจึงไมมเี วลาที่
เหมาะสม

3/๕๙
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
จํานวนนักเรียนเขา 100%

เรียนใหมและ
นักเรียนที่จบ
การศึกษา

14. จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ
นักเรียนที่เขาเรียนใหมและวัน
ปจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบ
การศึกษา (สนับสนุนคาใชจา ยใน
การบริหารสถานศึกษา)
15. พัฒนางานวิชาการของ
นักเรียน (สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหารสถานศึกษา)

รร.ชุมชน
เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย
สํานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลทัง้ 11 แหง
สํานักการศึกษา



16. จัดกิจกรรมวิชาการของ
นักเรียน (สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหารสถานศึกษา)

-รร.ท.วัดทาสะตอย
-รร.ท.วัดเชียงยืน
สํานักการศึกษา



17. จัดกิจกรรมวิชาการของ
โรงเรียน (สนับสนุนคาใชจา ย
ในการบริหารสถานศึกษา)

รร.ชุมชนเทศบาลวัด
ศรีดอนไชย
รร.ท.วัดศรีปง เมือง
สํานักการศึกษา



จํานวนกิจกรรมที่
โรงเรียนดําเนินการ
(อยางนอย 3
กิจกรรม)
จํานวนกิจกรรมที่
โรงเรียนดําเนินการ
(อยางนอย 3
กิจกรรม)
จํานวนการจัด
กิจกรรม (อยาง
นอย 1 ครั้ง/ภาค
เรียน)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

20,000

8,402

-

100%

143,600

139,435

-

100%

55,000

55,000

-

100%

145,000

123,549

-

3/๖๐
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18. พัฒนางานวิชาการของ
โรงเรียน (สนับสนุนคาใชจา ย
ในการบริหารสถานศึกษา)

19. พัฒนาศักยภาพผูเรียน
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)

20. พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
-รร.ท.วดั ทาสะตอย
จํานวนกิจกรรมที่
100%

-รร.ชุมชนเทศบาล
โรงเรียนดําเนินการ
วัดศรีดอนไชย
(อยางนอย 3
-รร.ท.วัดเชียงยืน
กิจกรรม)
-รร.ท .ว ัด หม ื่น เงิน กอง
สํานักการศึกษา
-รร.ท.วัด
รอยละของจํานวน 70.66%

ศรีปงเมือง
นักเรียนเขารวม
-รร.ชุมชน
กิจกรรมฯ (ไมนอย
เทศบาลวัดศรี
กวารอยละ 80)
ดอนไชย
-รร.ท.วัดพวกชาง
สํานักการศึกษา
-รร.ชุมชน
รอยละของจํานวน 100%

เทศบาลวัดศรี
ครูปฐมวัยเขารวม
ดอนไชย
ฝกอบรมฯ (ไมนอย
-รร.ท.วัดพวกชาง
กวารอยละ 80)
สํานักการศึกษา

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

237,000

228,368

-

184,000

79,229

-

45,000

43,866

-

3/๖๑
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

21. ผลิตและจัดหาสื่อการเรียน
การสอน

22. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)
23. พัฒนางานสัมพันธชุมชนของ
โรงเรียน (สนับสนุนคาใชจา ย
ในการบริหารสถานศึกษา)

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
ฝายวิชาการ
จํานวนพนักงานครู 100%

สํานักการศึกษา
ที่เขารวมประกวด
สํานักการศึกษา
สื่อการเรียนการ
สอนระดับเทศบาล
ฯ (ไมนอยกวา
105 คน
-โรงเรียนสังกัด
จํานวนสื่อการ
100%

เทศบาลฯ ท ั้ง 11 แห ง
เรียนการสอนใน
-งานการศึกษา
โรงเรียน (อยาง
ปฐมวัย
นอย 1 ชิ้น/กลุม
สํานักการศึกษา
สาระ/ป)
-รร.ท.วัดพวกชาง
-รอยละของจํานวน
100%

-รร.ท.วัดเชียงยืน
ผูเขารวมประชุม
-รร.ท.ดอกเงิน
สัมมนาฯ (ไมนอยกวา
สํานักการศึกษา
รอยละ 80)
-จํานวนครั้งที่มีการ
จัดกิจกรรมฯ (ไมนอย
กวา 5 ครั้ง/ป
การศึกษา)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
100,000

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
100,000

-

263,700 223,880.85

-

32,000

15,500

-

3/๖๒
ลําดับ
ที่
24.

25.

26.

27.

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
แกปญหาดานการเรียนตาม
รร.ท.วัดปาแพง
มีการจัดกิจกรรม
100%

หลักสูตรการเรียนรู 8 สาระการ
สํานักการศึกษา
การเรียนรูทั้ง 8
เรียนรู (สนับสนุนคาใชจา ยในการ
สาระครบทุกระดับ
บริหารสถานศึกษา)
ชั้น (รอยละ 100)
แขงขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนสังกัด
มีการจัดการแขงขัน
100%

(สนับสนุนคาใชจายในการ
เทศบาลฯ ทัง้
ทักษะทางวิชาการฯ
บริหารสถานศึกษา)
11 แหง
ทั้ง 3 ระดับ (รอย
สํานักการศึกษา
ละ 100)
มอบสัมฤทธิบัตรใหแก
รร.ท.วัดศรีปงเมือง
จํานวนนักเรียนที่

นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3
สํานักการศึกษา
จบการศึกษาในแต
มอบวุฒิบัตรใหแกนักเรียนชั้น
ละระดับชัน้ (ไมนอย
ประถมศึกษาปที่ 6 และมอบ
กวารอยละ 90)
ประกาศนียบัตรใหแกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)
สงเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุม รร.ท.วัดปาแพง
รอยละของจํานวน 100%

ของนักเรียนในโรงเรียน
สํานักการศึกษา
นักเรียนที่เขารวม
(สนับสนุนคาใชจายในการ
กิจกรรมชุมนุม
บริหารสถานศึกษา)
(รอยละ 100)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

30,000

30,000

-

128,000

126,825

-

10,000

-

30,000

30,000

ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณ

-

3/๖๓
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

28. สงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา (สนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา)
29. พัฒนาระบบการเรียนการ
สอน E-Learning

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แหง

30. พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

ฝายวิชาการ
สํานักการศึกษา

ฝายวิชาการ
สํานักการศึกษา

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
จํานวนโรงเรียนที่
100%

ไดรับการคัดเลือก
(ไมนอยกวา 1
โรงเรียน)
-ผูเขารับการอบรม 100%

จัดทําสื่อการเรียนรู
e-Learning (อยาง
นอยคนละ 1 เรื่อง)
-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ มีสื่อ Elearning ตนแบบ
(อยางนอยกลุม
สาระละ 1 เรื่อง
รอยละของจํานวน 100%

ผูเขารวมอบรม
(ไมนอยกวารอยละ
80)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
500,000

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
49,992 รร.ชุมชนเทศบาล

วัดศรีดอนไชยไดรับ
การคัดเลือก
โรงเรียนเดียว

100,000

100,000

-

200,000

199,990

-

3/๖๔
ลําดับ
ที่
31.

32.

33.

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
อบรมทบทวนและพัฒนา
ฝายวิชาการ
พนักงานครูโรงเรียน

ความรูระบบคลังขอสอบ
สํานักการศึกษา
สังกัดเทศบาลฯและ
ผูที่เกี่ยวของสังกัด
สํานักการศึกษา
ไดรับการทบทวน
ระบบคลังขอสอบ
(อยางนอยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง)
สงเสริมศักยภาพของนักเรียน งานโรงเรียน
ร อ ยละของจ ํา นวน

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา
น ัก เร ีย นท ี่จ บการศ ึก ษา
นครเชียงใหม
ในสถานศ ึก ษาส ัง ก ัด
เทศบาลฯ ผ า นการ
อบรมฯ (ร อ ยละ 90)
แขงขันคนเกงในโรงเรียน
หนวยศึกษานิเทศก
จํานวนนักเรียน

ทองถิ่น
สํานักการศึกษา
สังกัดเทศบาลฯที่
เปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันคน
เกงในระดับเประ
เทศใน 5 กลุม
สาระวิชา (ไมนอย
กวา 5 คน)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

100,000

94,815

-

100%

120,000

119,775

-

100%

90,000

77,860

-

3/๖๕
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

34. จัดนิทรรศการการจัด
การศึกษาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม
35. พัฒนากลุมประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษาระดับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

36. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD) (สนับสนุน
คาใชจา ยในการบริหารสถานศึกษา)

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
การเบิกจาย
ผลการ
งบประมาณที่
เหตุผลทีไ่ ม
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
งบประมาณถึง
ดําเนินงาน ไดรบั การจัดสรร
สามารถเบิกจาย
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
สิ้นปงบประมาณ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
(บาท)
ไดตามแผนฯ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(บาท)
(KPI)
ดําเนินการ
-หนวยศึกษานิเทศก
จํานวนโรงเรียนที่มี 100%
989,400 1,358,940.67

(โอนเงินงบประมาณ
-โรงเรียนสังกัด
การจัดแสดงผล
เพิ่มเติม จํานวน
เทศบาลฯ ทัง้
งานการจัด
590,000 บาท)
11 แหง
การศึกษา (รอยละ
100)
-หนวยศึกษานิเทศก
-จํานวนครั้งของการ 100%
50,000
20,400

-โรงเรียนสังกัด
จัดประชุม
เทศบาลฯ ทัง้
คณะกรรมการ
11 แหง
ประสานงาน
วิชาการฯ (ไมนอย
กวา 4ครั้ง/ป)
-จํานวนครั้งของ
การศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการฯ (ไม
นอยกวา 1 ครั้ง/ป)
โรงเรียนสังกัด
จํานวนโรงเรียนที่
100%
8,250,000 2,134,102

เทศบาลฯ ทัง้
ไดรับการคัดเลือก
11 แหง
(ไมนอยกวา 8
โรงเรียน)

3/๖๖
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

37. พัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน (สนับสนุนคาใชจา ย
ในการบริหารสถานศึกษา)

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แหง

38. พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)
39. จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แหง
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แหง

40. สงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญ
ตางๆ (สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา)

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แหง

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ
100%

ที่สนับสนุนการ
ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทั้ง 11
แหง (รอยละ 100)
จํานวนโรงเรียนที่
100%

ไดรับการคัดเลือก
(ไมนอยกวา 5 แหง)
รอยละของจํานวน 100%

นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม (รอยละ
100)
จํานวนการจัด
100%

กิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญตางๆ ของ
โรงเรียน (โรงเรียน
ละ 5 กิจกรรม/ป)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

1,100,000

1,099,756

-

550,000

545,593

-

416,600

390,094

-

339,000

286,881

-

3/๖๗
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

41. บูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนที่ดอยโอกาส

42. ตรวจระดับและประเภทของ
การบกพรองการเรียนรูของ
นักเรียน
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
งานโรงเรียน
-นักเรียนชัน้ ป.4
100%

ฝายกิจการโรงเรียน
ไดรบั การฝกทักษะ
สํานักการศึกษา
การวายน้าํ และ
ชวยเหลือตัวเองจาก
การจมน้าํ (ไมนอย
กวารอยละ 90)
-นักเรียนที่มปี ญหา
สายตาไดรบั การ
ตรวจวัดสายตาและ
ประกอบแวน (ไม
นอยกวารอยละ
50)
รร.ท.หมื่นเงินกอง
รอยละของจํานวน
100%

ฝายกิจการ
นักเรียนที่มีปญ
 หา
โรงเรียน
ดานการเรียนรูและ
สํานักการศึกษา
พฤติกรรมไดรบั การ
ตรวจระดับและ
ประเภทของการ
บกพรอง (ไมนอย
กวารอยละ 75)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

30,000

17,800

-

5,000

3,000

-

3/๖๘
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

43. การพัฒนาวินัยเชิงบวกใน
สถานศึกษา

44. จัดตั้งศูนยวิทยาศาสตร
ปฏิบัติการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
งานกิจการ
นักเรียน
ฝายกิจการ
โรงเรียน
สํานักการศึกษา
หนวยศึกษานิเทศก
(รร.ท.ศรีดอนไชย,
รร.ท.ปาแพง,
รร.ท.เชียงยืน)
สํานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แหง

45. สงเสริมกิจกรรมของพอตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)
46. สงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่ โรงเรียนสังกัด
ของนักเรียน (สนับสนุน
เทศบาลฯ ทัง้
คาใชจายในการบริหาร
11 แหง
สถานศึกษา)

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
จํานวนโรงเรียนที่

สมัครใจเขารวม
โครงการ (ไมนอย
กวารอยละ 80)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
150,000

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
133,246

-

14,058,900 13,842,000

-



จํานวนศูนย
วิทยาศาสตร
ปฏิบัติการทีไ่ ดรับ
การจัดตั้ง (3 แหง)

100%



มีการจัดกิจกรรมฯ
เปนประจําทุกป
(อยางนอย 1
กิจกรรม)
รอยละของจํานวน
นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม (ไมนอย
กวารอยละ 40)

100%

104,700

46,094

-

100%

495,200

444,561

-



3/๖๙
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

47. อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)
48. โรงเรียนสงเสริมการสอนภูมิ
ปญญาทองถิน่ (สนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา)
49. พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แหง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
รร.ชุมชน
เทศบาลวัดศรี
ดอนไชย
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แหง

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
จํานวนโรงเรียน

สังกัดเทศบาลฯ ที่
มีการจัดกิจกรรมฯ
(รอยละ 100)




นักเรียนทุก
ระดับชัน้ ไดรบั
ความรูเรื่องภูมิ
ปญญาทองถิน่
(รอยละ 100)
จํานวนหลักสูตร
ทองถิ่นที่โรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯใช
สําหรับจัดการเรียน
การสอน (อยาง
นอย 1 หลักสูตร/
โรงเรียน)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

136,000

125,870

-

100%

20,000

20,000

-

100%

82,000

69,466

-

3/๗๐
ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ลําดับ
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ที่
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
50. บํารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส ฝายวิชาการ
จํานวนโรงเรียนสังกัด 100%

พรอมคลังขอสอบ
สํานักการศึกษา
เทศบาลฯ ที่ไดรับการ
บํารุงรักษาโปรแกรมฯ
(รอยละ 100)
51. พัฒนาการเรียนรูเทคโนโลยี โรงเรียนสังกัด
รอยละของจํานวน 100%

สารสนเทศของนักเรียน
เทศบาลฯ ทัง้
นักเรียนที่เขารวม
(สนับสนุนคาใชจายในการ
11 แหง
กิจกรรม (ไมนอย
บริหารสถานศึกษา)
กวารอยละ 80)
52. อินเตอรเน็ตโรงเรียน
โรงเรียนสังกัด
จํานวนสถานที่/จุดที่
100%

(สนับสนุนคาใชจายในการ
เทศบาลฯ ทัง้
มีการเชื่อมตอระบบ
บริหารสถานศึกษา)
11 แหง
อินเตอรเน็ต (ไมนอย
กวา 11 จุด)
53. บริการสารสนเทศ IT
รร.เทศบาลวัด
รอยละของจํานวน 100%

(สนับสนุนคาใชจายในการ
นักเรียนที่เขารับ
หมื่นเงินกอง
บริหารสถานศึกษา)
การอบรม (ไมนอย
กวารอยละ 85)
54. คาอาหารกลางวันของ
-โรงเรียนสังกัด
รอยละของจํานวน 100%

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร เทศบาลฯ และ
นักเรียนที่ไดรับ
เชียงใหม (สนับสนุนคาใชจายใน ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ประทานอาหาร
การบริหารสถานศึกษา)
กลางวัน (ไมนอย
กวารอยละ 90)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

300,000

300,000

-

212,900

186,735

-

184,800 160,663.85

-

6,200

6,200

-

12,626,800 11,324,911.50

-

3/๗๑
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
รอยละของจํานวน

นักเรียนที่ไดดื่มนม
(ไมนอยกวารอยละ
80)

55. จัดหาอาหารเสริม (นม) สําหรับ
นักเรียนระดับกอนวัยเรียนและ
ระดับประถมศึกษาใหแกโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม,
โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม
56. จัดหาหนังสือเรียน (สนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา)

ฝายการเงินและ
บัญชี
สํานักการศึกษา

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แหง



57. คาอุปกรณการเรียน
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แหง



58. คาเครื่องแบบนักเรียน
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แหง



รอยละของจํานวน
นักเรียนที่ไดรับ
หนังสือ (รอยละ
100)
รอยละของจํานวน
นักเรียนที่ไดรับ
การจัดสรรเงิน
อุดหนุน (รอยละ
100)
รอยละของจํานวน
นักเรียนที่ไดรับ
การจัดสรรเงิน
อุดหนุน (รอยละ
100)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

16,570,300 15,3 00,9 48.8 6

-

100%

2,034,500

2,006,654

-

100%

1,208,100

1,031,105

-

100%

1,263,600

1,263,600

-

3/๗๒
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

59. คาปจจัยพืน้ ฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน (สนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา)

ฝายการเงินฯ
สํานักการศึกษา

60. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน (สนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา)
61. ปองกันการทุจริตปลูก
จิตสํานึกในสถานศึกษา
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)
62. จัดงานวันครู

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แหง
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แหง

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละของจํานวน 100%

นักเรียนยากจนที่
ไดรบั คาปจจัย
พื้นฐาน (ไมนอยกวา
รอยละ 70)
รอยละของจํานวน 100%

นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม (รอยละ
100)
จํานวนกิจกรรมที่จัด 100%

(อยางนอย 1
กิจกรรม)

งานโรงเรียน
สํานักการศึกษา



63. พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา ฝายแผนงานฯ
สํานักการศึกษา



จํานวนกิจกรรมที่
จัด (ใมนอยกวา 3
กิจกรรม)
รอยละของผูเขารับ
การอบรม (ไมนอย
กวารอยละ 80)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

1,233,900

765,500

-

414,800

323,550

-

149,000

119,675

-

100%

170,000

107,259

-

100%

800,000

15,400

-

3/๗๓
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

64. พัฒนาขาราชการครู
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)
65. ปรับปรุงอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
66. ปรับปรุงอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง
67. ปรับปรุงอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
68. ปรับปรุงอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงิน
กอง

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
โรงเรียนสังกัด
จํานวนงบประมาณที่ 100%

เทศบาลฯ ทัง้
สนับสนุนโรงเรียน
11 แหง
(รอยละ 100)
โรงเรียนชุมชน
รอยละความสําเร็จ 100%

เทศบาลวัด
ของการปรับปรุงที่
ศรีดอนไชย
กําหนดตามแผน
(รอยละ 100)
โรงเรียนเทศบาล
รอยละความสําเร็จ 100%

วัดปาแพง
ของการปรับปรุงที่
กําหนดตามแผน
(รอยละ 100)
โรงเรียนเทศบาล
รอยละความสําเร็จ 100%

วัดเชียงยืน
ของการปรับปรุงที่
กําหนดตามแผน
(รอยละ 100)
ร.ร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
รอยละความสําเร็จ 100%

สํานักการศึกษา
ของการปรับปรุงที่
กําหนดตามแผน
(รอยละ 100)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

1,470,000 543,929.71

-

287,800

287,749

-

300,900

294,688

-

120,000

119,247

-

164,900

148,846

-

3/๗๔
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

69. ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น
เปนหองวิทยาศาสตร
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน.
สํานักการศึกษา

70. ปรับปรุงใตถุนอาคารเรียน 5
เปนหองสมุด โรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปง เมือง

รร.ท.ศรีปงเมือง
สํานักการศึกษา

71. กอสรางพื้นลานคอนกรีต
สนามใตหลังคาและราง
ระบายน้ํา

ร.ร.ท.วัดทา
สะตอย
สํานักการศึกษา

72. ปรับปรุงสนามเด็กเลนของ
ร.ร.ท.วัด
นักเรียนอนุบาล ของโรงเรียน ศรีสุพรรณ
เทศบาลวัดศรีสุพรรณ
สํานักการศึกษา
73. ปรับปรุงหองน้าํ อาคารวิสทุ ธิ
สังฆการ โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย

ร.ร.ชุมชน
เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย
สํานักการศึกษา

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการปรับปรุงที่
กําหนดตามแผน
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการปรับปรุงที่
กําหนดตามแผน
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการปรับปรุงที่
กําหนดตามแผน
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการปรับปรุงที่
กําหนดตามแผน
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการปรับปรุงที่
กําหนดตามแผน
(รอยละ 100)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

423,100

423,000

-

1,186,600

1,067,400

-

500,000

480,946

-

292,000

277,888

-

284,000

283,862

-

3/๗๕
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

74. ปรับปรุงหองประชุมชัน้ ลาง
อาคารกัลปพฤกษ โรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
75. พัฒนาระบบแนะแนวทาง
การศึกษา (สนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ร.ร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สํานักการศึกษา

-รร.ท.วัด
ทาสะตอย
-รร.ท.วัด
ศรีปงเมือง
-รร.ท.วัดเชียงยืน
76. ประเมินคุณภาพการศึกษาสู โรงเรียนสังกัด
การประกันคุณภาพการศึกษา เทศบาลฯ ทัง้
(สนับสนุนคาใชจายในการ
11 แหง
บริหารสถานศึกษา)

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
รอยละความพึง

พอใจของนักเรียน
ตองหองประชุมที่
ไดรับการปรับปรุง

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
-

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
380,300

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
-

โอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม



รอยละของจํานวน
นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม (ไมนอย
กวารอยละ 80)

100%

29,000

27,810

-



โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ผาน
ประเมินคุณภาพ
(ไมนอยกวารอยละ
80)

100%

147,000

125,017

-

3/๗๖
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

77. วัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (สนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา)

78. ทดสอบเพื่อประเมินผลการ
เรียนปลายปโดยใชขอสอบกลาง

79. นิเทศติดตามผลการจัด
การศึกษาและการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
โรงเรียนสังกัด
-โรงเรียนมีเครื่องมือ 100%

เทศบาลฯ ทัง้
วัดผลประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
11 แหง
ตามมาตรฐานการศ ึก ษา
-รอยละของ
จํานวนผูเขารวม
ประชุมฯ (ไมนอย
กวารอยละ 80)
หนวยศึกษานิเทศก
เทศบาลนคร

เชียงใหมมีการ
ทดสอบประเมินผล
การเรียนปลายป
(1 ครั้ง/ป
การศึกษา)
หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา



รอยละของจํานวน
มาตรฐานการ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษามี
การพัฒนาดีขึ้น (ไม
นอยกวารอยละ 50)

100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
218,000

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
129,132

70,000

-

70,000

66,400

-

ใชขอสอบกลางที่
ไดรับจาก สพฐ.
โอนงบประมาณไป
เบิกจายในโครงการ
จัดนิทรรศการการจัด
การศึกษาโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม

-

3/๗๗
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

80. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
ผูปกครองนักเรียน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)

81. ปรับปรุงและจัดการ
งานการศึกษา
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก ปฐมวัย
เล็ก
(ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)
82. จัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับ -โรงเรียนสังกัด
เด็กปฐมวัย
เทศบาล ๑๑ แหง
(สนับสนุนคาใชจายในการ
-งานการศึกษา
บริหารสถานศึกษา)
ปฐมวัย
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
ฝายกิจการ
โรงเรียน
สํานักการศึกษา

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
มีการประชุม
100%

คณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
(อยางนอยปละ 2
ครั้ง)
รอยละของจํานวน
100%

แบบรายงาน
พัฒนาการของเด็ก
(รอยละ 100)
จํานวนสถานศึกษา

ที่ไดรับการ
คัดเลือก (ไมนอย
กวา 1 แหง)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

6,600

6,600

-

8,000

4,300

-

250,000

-

ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณ

3/๗๘
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

83. สงเสริมและพัฒนาทักษะ
การศึกษาปฐมวัย

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)

84. สงเสริมการเรียนรูและพัฒนา
ผูเรียนของเด็กเล็ก

งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก)

85. สานสัมพันธวันปฐมวัย

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก)

86. ฮอมปอยฮอยใจสงปใหญไป
โฮงเฮียน

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
จํานวนนักเรียนชัน้
90%

อนุบาล 1-3 ที่เขา
รวมการแขงขัน
(อยางนอย
ระดับชัน้ ละ 5 คน
ของแตละโรงเรียน)
รอยละของจํานวน 100%

นักเรียนที่เขารวม
ในแตละกิจกรรม
(ไมนอยกวารอยละ
80)
รอยละของจํานวน
90%

ผูเขารวมกิจกรรม
(ไมนอยกวารอยละ
80)
รอยละของจํานวน 100%

ผูเขารวมกิจกรรม
(ไมนอยกวารอยละ
80)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

70,000

70,000

-

70,500

34,375

-

100,000

83,750

-

20,000

20,000

-

3/๗๙
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

87. หนูนอยมารยาทงามระดับ
ปฐมวัย (สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหารสถานศึกษา)

88. จัดหาวิทยากรทองถิ่นให
ความรูสูเด็กปฐมวัย
(สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา)
89. จัดซื้อและติดตั้งเครื่องเสียง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครเชียงใหม

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
โรงเรียนเทศบาล
รอยละของ
100%

ดอกเงิน
นักเรียนชั้นอนุบาล
1-3 ไดฝกปฏิบัติ
และเขารวม
ประกวดหนูนอย
มารยาทงาม (ไม
นอยกวารอยละ
80)
โรงเรียนเทศบาล
รอยละของจํานวน 100%

ดอกเงิน
นักเรียนไดรับ
ความรูจากการ
ปฏิบัติจริง (ไมนอย
กวารอยละ 85)
งานการศึกษา
จํานวนเครื่องเสียง
100%

ปฐมวัย
ที่ไดรับการติดตัง้
(ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)
สํานักการศึกษา

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

5,000

5,000

-

10,000

8,087

-

88,500

88,500

-

3/๘๐
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

90. จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด
110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา

91. อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนระดับกอนวัย
เรียนและระดับประถมศึกษา
ใหแกโรงเรียนสังกัด สพฐ.และ
โรงเรียนสังกัดกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
แผนงานสาธารณสุข
1. พัฒนาศูนยเด็กเล็ก

หนวยงาน
รับผิดชอบ
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)
สํานักการศึกษา
ฝายการเงินและ
บัญชี

งานสรางเสริม
สุขภาพ
ฝายสงเสริมสุขภาพ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
จํานวนรถจักรยาน

ยนตที่จัดซื้อ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%



รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
อุดหนุนเงิน
คาอาหารกลางวัน
ตามเกณฑที่
กําหนด

100%



รอยละของ
กรรมการฯมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาและการ
ประเมินศูนยเด็กเล็ก
เพิ่มขึ้น

100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
40,800

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
39,500

-

32,528,000 31,488,000

-

35,000

18,700

-

3/๘๑
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2.

พัฒนาโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ

3.

สรางเสริมสุขภาพประชาชน
-อบรมแกนนําสุขภาพ
ประชาชน

-จัดกิจกรรมรณรงคการสราง
เสริมสุขภาพประชาชน

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
งานสรางเสริม
รอยละของ
100%

สุขภาพ
คณะกรรมการ
ฝายสงเสริมสุขภาพ
ประเมินโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพมี
ความรูในการนิเทศ/
ติดตาม/ประเมินการ
ดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ
เพิ่มขึ้น
งานสรางเสริม
100%
สุขภาพ
ผูเขารับการอบรม

ฝายสงเสริมสุขภาพ
และผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
ความเขาใจในการ
สรางเสริมสุขภาพ
เพิ่มขึ้น
ประชาชนตระหนัก
ถึงการสรางเสริม
สุขภาพที่ดี

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

63,000

57,900

417,000

416,697

-

-

3/๘๒
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4.

อบรมเชิงปฏิบัติการ
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน

5.

นิเทศ/ติดตามการดําเนินงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน

6.

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูส ูงอายุ

7.

สงเสริมสุขภาพจิตประชาชน
ทุกเพศทุกวัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝายสงเสริมสุขภาพ
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝายสงเสริมสุขภาพ
งานสุขภาพจิต
ฝายสงเสริม
สุขภาพ
งานสุขภาพจิต
ฝายสงเสริม
สุขภาพ
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
อสม.ที่เขารับการ
100%

อบรมมีความรู
ความเขาใจมากขึ้น






รอยละของ
จํานวนอสม.ที่
ไดรับการนิเทศ/
ติดตาม
รอยละความพึง
พอใจของผูสูงอายุ
ตอกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ
รอยละของความพึง
พอใจของผูที่ไดรับ
การสงเสริม
สุขภาพจิตตาม
กิจกรรมที่กําหนด

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

90,000

87,400

-

100%

8,000

8,000

-

100%

200,000

192,800

-

100%

65,000

65,000

-

3/๘๓
ลําดับ
ที่
8.

9.

10.

11.

12.

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
เฝาระวังปองกันโรคไมติดตอ งานโรคไมติดตอ
รอยละของ
100%

ฝายปองกันและ
ประชาชนที่มีภาวะ
ควบคุมโรค
เสี่ยงตอโรคไม
ติดตอลดลง
ปองกันและควบคุมโรคติดตอทั่วไป งานปองกันควบคุม
ผูเขารับการอบรม
100%

โรคติดตอทั่วไป
มีความรูความ
ฝายปองกนและ
เขาใจเพิ่มขึ้น
ควบคุมโรค
ปองกันและควบคุมโรค
งานปองกัน
รอยละของจํานวน 100%

ไขเลือดออก
ควบคุมโรคติดตอ
ผูปวยโรค
โดยแมลงและ
ไขเลือดออกลดลง
สัตวพาหะ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ งานปองกัน
รอยละความสําเร็จใน
100%

โดยแมลงและสัตวพาหะ
ควบคุมโรคติดตอ
การควบคุมโรคติดตอ
โดยแมลงและ
โดยแมลงและสัตว
สัตวพาหะ
พาหะ
ปองกันและแกไขปญหาโรค งานปองกันและ
อัตราการติดเชื้อและ
100%

เอดสและโรคติดตอทาง
ควบคุมโรคติดตอ
เสียชีวติ ดวยโรคเอดส
เพศสัมพันธ
และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธลดลงจาก
ปที่ผา นมา

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

100,000

97,480

-

200,000

181,000

-

200,000

199,999

-

29,000

23,000

-

100,000

100,000

-

3/๘๔
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

13. พัฒนาระบบการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม

ฝายปองกันและ
ควบคุมโรค

14. ควบคุมประชากรสัตวเลี้ยงใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม

งานสัตวแพทย
สวนบริการ
สาธารณสุขฯ

15. ปองกันโรคระบาดในสัตว

งานสัตวแพทย
สวนบริการ
สาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม
ชุมชน

16. ตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
การเบิกจาย
ผลการ
งบประมาณที่
เหตุผลทีไ่ ม
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
งบประมาณถึง
ดําเนินงาน ไดรบั การจัดสรร
สามารถเบิกจาย
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
สิ้นปงบประมาณ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
(บาท)
ไดตามแผนฯ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(บาท)
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละของ ระบบ
100%
300,000
207,000

การเฝาระวัง
ปองกันและ
ควบคุมโรคของ
เทศบาลนคร
เชียงใหมผานเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด
รอยละความพึง
100%
200,000
195,059

พอใจของ
ประชาชนที่มีตอ
การบริการ
รอยละความพึง
100%
45,000
40,200

พอใจของประชาชน
ที่มีตอการบริการ
รอยละของจํานวน 100%
100,000
108,234

(โอนงบประมาณ
ตลาดสดเทศบาล
เพิ่มเติม 10,000
นครเชียงใหมที่ผาน
บาท)
เกณฑการประเมิน
มาตรฐานตลาดสด
นาซื้อ

3/๘๕
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

17. โรงแรมนาอยูนา พัก

งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม

18. สรางเสริมการคุมครอง
ผูบริโภคใหแกประชาชนดาน
อาหารปลอดภัย

งานคุมครอง
ผูบริโภค

19. สงเสริมความรูและพัฒนา
ขยายเครือขาย อย. นอยใน
สถานศึกษา

งานคุมครอง
ผูบริโภค

20. รณรงควันคุมครองผูบริโภค
(วันที่ 30 เมษายน)

งานคุมครอง
ผูบริโภค

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละของจํานวน 100%

โรงแรมในเขต
เทศบาลฯที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน
โรงแรมนาอยูนา พัก
รอยละของการ
100%

ดําเนินกิจกรรม
ตามแผนผาน
มาตรฐานคุมครอง
ผูบริโภคที่อปท.
กําหนด
รอยละของจํานวน 100%

เครือขายอย.นอยที่
ผานเกณฑ
มาตรฐาน อย.นอย
ที่กําหนด
รอยละของจํานวน
100%

กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมรณรงควนั
คุมครองผูบริโภค
(วันที่ 30 เมษายน)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

30,000

30,000

-

400,000

389,933

-

200,000

153,188

-

45,000

45,000

-

3/๘๖
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

21. อาหารปลอดภัยในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม

งานสุขาภิบาล
อาหารและน้าํ

22. อบรมหลักสูตรสุขาภิบาล
อาหารสําหรับผูป ระกอบการ
อาหารและผูสัมผัสอาหาร
23. พัฒนารานอาหารและแผง
ลอยใหไดมาตรฐานรานอาหาร
สะอาด รสชาติอรอย

งานสุขาภิบาล
อาหารและน้าํ

24. พัฒนาโรงอาหารในโรงเรียน
ใหไดมาตรฐานสุขาภิบาลโรง
อาหาร

งานสุขาภิบาล
อาหารและน้าํ

งานสุขาภิบาล
อาหารและน้าํ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
อัตราการตกคาง
100%

ของสารเคมีกาํ จัด
ศัตรูพืชในอาหาร
ผักผลไม อยูในใน
ระดับปลอดภัย
ผูเขารับการ
100%

อบรมมีความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้น
รอยละของ
100%

จํานวนรานอาหาร
ที่ผานเกณฑการ
ประเมินตาม
มาตรฐานที่กําหนด
รอยละของ จํานวน 100%

โรงอาหารผาน
เกณฑการประเมิน
มาตรฐานสุขาภิบาล
โรงอาหาร ของกรม
อนามัยกระทรวง
สาธารณสุข

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

275,000

262,800

-

150,000

142,800

-

80,000

79,300

-

20,000

19,400

-

3/๘๗
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

25. สถานทีท่ ํางานนาอยูน าทํางาน งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม
ชุมชน

26. การจัดการเหตุรําคาญที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพ
27. ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด

28. บริการอนามัยโรงเรียน

งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมชุมชน
ฝายบริการ
สาธารณสุข
งานปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด
กลุมงานสุขภาพ
ชุมชน

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาล

นครเชียงใหมผาน
เกณฑมาตรฐาน
สถานทีท่ ํางานนา
อยู นาทํางานของ
กรมอนามัย
สาธารณสุข
ผูเขารับการอบรม

มีความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น




รอยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรม
ภายใตโครงการ TO
BE NUMBER ONE
รอยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่
ไดรับการตรวจ
สุขภาพและแกไข
ปญหาสุขภาพ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

20,000

20,000

-

100%

30,000

34,044.90

-

100%

250,000

250,000

-

100%

200,000

29,010

-

3/๘๘
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

29. บริการอนามัยชุมชน

กลุมงานสุขภาพ
ชุมชน

30. สงเสริมสุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

กลุมงานสุขภาพ
ชุมชน

31. บริการผูปวยโรคเรื้อรัง
งานผูปวยนอก
(เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
32. เฝาระวังและสงเสริมปองกัน
ทันตสุขภาพในเด็ก 3-5 ป ใน
ศูนยเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
33. สงเสริมทันตสุขภาพนักเรียน
ประถมศึกษา

กลุมงาน
ทันตสาธารณสุข
กลุมงาน
ทันตสาธารณสุข

34. สงเสริมสุขภาพในคลินิกเด็กดี กลุมงาน
(0-3 ป)
ทันตสาธารณสุข

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนที่มีตอ
การบริการ
รอยละความพึงพอใจ

ของผูสูงอายุที่มีตอ
การบริการ
รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ
ผูเขารับบริการ
รอยละของ

กลุมเปาหมายมี
สุขภาพฟนดีตาม
เกณฑ
รอยละของ

กลุมเปาหมายมี
สุขภาพฟนดีตาม
เกณฑ
รอยละของ

กลุมเปาหมายมี
สุขภาพฟนดีตาม
เกณฑ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

300,000

38,417

-

100%

200,000

5,400

-

100%

200,000

50,850

-

100%

10,000

4,000

-

100%

50,000

27,550

-

100%

5,000

4,800

-

3/๘๙
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

35. จางเหมาเอกชนดําเนินการ
ตรวจวินจิ ฉัยเทคนิคการแพทย
และพยาธิวิทยาของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม
36. จางเหมาดูแลระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร Hospital OS
สําหรับโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม
37. ปองกันโรคพิษสุนัขบา ภายใต
โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี

หนวยงาน
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
รอยละความพึง

พอใจผูใชบริการ

โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม



งานสัตวแพทย
ฝายบริการ
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม



38. กอสรางทําลานลางรถและราง งานบริการ
น้ําฝนอาคารจอดรถยนตโรง สิ่งแวดลอม
ฆาสัตวเทศบาลนครเชียงใหม ฝายบริการ
สิ่งแวดลอม



ปริมาณงานตาม
สัญญาจางที่
ดําเนินการแลว
เสร็จ
-ไมมีรายงานการ
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบาในเขต
เทศบาลฯ
-รอยละของจํานวน
สุนัขและแมวที่เขา
รับบริการฯ ไดรับ
การลงทะเบียนใน
Thairabies.net
รอยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
โครงการ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

3,000,000

1,817,469

-

100%

69,000

69,000

-

100%

300,000

300,000

-

100%

256,000

255,730

-

3/๙๐
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

39. ปรับปรุงอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุขชางคลาน

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม

40. จางเหมาจัดวางระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม

41. จางเหมาดูแลระบบโปรแกรม
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส
สําหรับโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม
42. จัดซื้อเครื่องถายภาพจอ
ประสาทตา

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละของ
100%

ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
โครงการ (รอยละ
100)
โรงพยาบาล
100%

เทศบาลนคร
เชียงใหมสามารถ
ดําเนินจัด
วางระบบสารสนเทศ
แลวเสร็จ
ปริมาณงานตาม
100%

สัญญาจางที่
ดําเนินการแลว
เสร็จ
รอยละ
100%

ความพึงพอใจของ
ประชาชน
ผูรับบริการ

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

1,181,000

1,088,510

-

380,000

379,900

-

18,000

18,000

-

1,300,๐๐๐

1,290,000

-

3/๙๑
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

43. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ
ขนาด 36,000 บีทียู
44. เฝาระวังควบคุมโรคเรื้อรังใน
ชุมชน

45. ปองกันควบคุมโรคติดตอใน
ชุมชน

46. รณรงคปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออกในชุมชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝายสงเสริม
สุขภาพ
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝายสงเสริม
สุขภาพ
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝายสงเสริม
สุขภาพ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
รอยละ

ความพึงพอใจของ
ประชาชน
ผูรับบริการ
จํานวนชุมชนที่มี

การดําเนินการ
ตามโครงการ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
-

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
47,000

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
-

(เนื่องจากระบบ

ไฟฟา รพ.ไมรองรับ
การใชงานฯ)

100%

172,500

165,000

-



จํานวนชุมชนที่มี
การดําเนินการ
ตามโครงการ

100%

7,500

7,500

-



จํานวนชุมชนที่มี
การดําเนินการ
ตามโครงการ

100%

270,000

255,000

-

3/๙๒
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

47. การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อ
สุขภาพคนในชุมชน

งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝายสงเสริมสุขภาพ
48. การจัดบริการดานสุขภาพ
งานสนับสนุน
เบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูล สุขภาพภาค
ฐาน (ศสมช.) ในชุมชน
ประชาชน
ฝายสงเสริม
สุขภาพ
แผนงานสังคมสงเคราะห
1. สงเคราะหเด็กและเยาวชนที่ งานสวัสดิภาพ
ประสบปญหาความเดือดรอน เด็กและเยาวชน

2.

สงเคราะหประชาชนผูป ระสบ งานสังคม
ปญหาความเดือดรอนหรือ
สงเคราะห
ดอยโอกาสในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
จํานวนชุมชนที่มี

การดําเนินการ
ตามโครงการ


จํานวนชุมชนที่มี
การดําเนินการ
ตามโครงการ



จํานวนเด็กและ
เยาวชนที่ประสบ
ปญหาความเดือดรอน
ไดรับการสงเคราะห
(150 ราย/ป)
จํานวนผูป ระสบ
ปญหาความ
เดือดรอนและ
ผูดอยโอกาสไดรับ
สงเคราะห
(300 ราย/ป)



รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
7,500

15,000

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
7,500

-

15,000

-

70%

335,000

148,879

-

100%

700,000

612,953

-

3/๙๓
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

3.

ใหความชวยเหลือนักเรียน/
นักศึกษาในชวงปดภาคเรียน

งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน

4.

อบรมแกนนําเด็กและเยาวชน
ในชุมชนเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม
อบรมผูประกอบกิจการหอพัก
ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน

5.

แผนงานเคหะและชุมชน
1. จัดงานมหกรรมไมดอกไม
ประดับ

งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน
งานตกแตงเมือง
และพื้นที่สาธารณะ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
จํานวนนักเรียน/

นักศึกษาที่ไดรบั
โอกาสในการฝก
ประสบการณ
ในชวงปดเทอม
(10 คน/ป)
จํานวนผูเขารวม

โครงการไมนอย
กวา (รอยละ 75)
ผูประกอบกิจการ

ยื่นขออนุญาตได
อยางถูกตอง


รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนตอการ
ดําเนินโครงการ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

46,000

45,992

-

100%

66,000

62,488

-

100%

80,000

79,989

-

2,500,000 2,478,192.48

-

100%

3/๙๔
ลําดับ
ที่
2.

โครงการ/กิจกรรม
จัดงานวันลานนาพฤกษาชาติ
12 สิงหาราชินี

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
-จํานวนหนวยงาน/
งานตกแตงเมือง

และพื้นที่สาธารณะ
องคกรเขา
รวมกิจกรรม
-รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนตอการ
ดําเนินโครงการ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1. พัฒนาการมีสวนรวมและการ งานสวัสดิการ
พึ่งพาตนเองขององคกรชุมชน สังคม
ในแขวงนครพิงค
แขวงนครพิงค

2.

พัฒนาการมีสวนรวมและการ งานสวัสดิการ
พึ่งพาตนเองขององคกรชุมชน สังคม
ในแขวงกาวิละ
แขวงกาวิละ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

1,500,000 1,499,242.13

-



รอยละของ
กลุมเปาหมายที่
เขารวมการประชุม
(ไมนอยกวารอยละ
70)

100%

100,000

61,710

-



-จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
-รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรม

100%

100,000

99,485

-

3/๙๕
ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
การเบิกจาย
ผลการ
งบประมาณที่
เหตุผลทีไ่ ม
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ลําดับ
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
งบประมาณถึง
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน ไดรบั การจัดสรร
สามารถเบิกจาย
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
สิ้นปงบประมาณ
ที่
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
(บาท)
ไดตามแผนฯ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(บาท)
(KPI)
ดําเนินการ
3. พัฒนาการมีสวนรวมและการ งานสวัสดิการสังคม
-จํานวนผูเขารวม
100%
100,000
223,080

(โอนงบประมาณ
พึ่งพาตนเองขององคกรชุมชน แขวงเม็งราย
กิจกรรม
เพิ่มเติม
ในแขวงเม็งราย
-รอยละความพึง
123,100 บาท)
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรม
4. พัฒนาการมีสวนรวมและการ งานสวัสดิการ
-จํานวนผูเขารวม
100%
100,000
49,525

พึ่งพาตนเองขององคกรชุมชน สังคม
กิจกรรม
ในแขวงศรีวิชัย
แขวงศรีวิชัย
-รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรม
5. พัฒนาองคกรชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
รอยละของผูเขารับ 100%
622,900
374,700

การอบรมมีความ รู
ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของ
ตนเอง (ไมนอย
กวารอยละ 75)
6. ประชุมประจําเดือนคณะงานพัฒนาชุมชน
รอยละของ
100%
136,000
75,770

กรรมการชุมชนเทศบาลนคร
กลุมเปาหมายที่
เชียงใหม
เขารวมการประชุม
(ไมนอยกวารอยละ
70)

3/๙๖
ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ลําดับ
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ที่
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
7. เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน งานพัฒนาชุมชน
จํานวนชุมชนที่มี

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
การเลือกตั้ง
กรรมการชุมชน
(รอยละ 100)
8. อบรมสงเสริมและพัฒนา
งานพัฒนาชุมชน
รอยละของกลุม
100%

วิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาล
เปาหมายที่เขารวม
นครเชียงใหม
การอบรม(ไมนอย
กวารอยละ 75)
9. อบรมกลุมพัฒนาสตรีชุมชนใน งานพัฒนาชุมชน
รอยละของกลุม
100%

เขตเทศบาลนครเชียงใหม
เปาหมายที่เขารวม
การอบรม(ไมนอย
กวารอยละ 75)
10. สงเสริมอาชีพและธุรกิจชุมชน งานสวัสดิการ
-จํานวนผูเขารวม
100%

แขวงกาวิละ
สังคม
กิจกรรม
แขวงกาวิละ
-รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรม
11. พัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน งานสวัสดิการสังคม
-จํานวนผูเขารวม
100%

แขวงเม็งราย
แขวงเม็งราย
กิจกรรม
-รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกิจกรรม

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
90,000

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
-

ชลอการเลือกตั้ง
และอยูระหวางการ
พิจารณาโครงการฯ

140,000

103,200

-

435,000

413,600

-

70,000

69,797

-

100,000

98,990

-

3/๙๗
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

12. สงเสริมอาชีพองคกรชุมชน
แขวงนครพิงค

งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงนครพิงค

13. สงเสริมอาชีพองคกรชุมชน
แขวงศรีวิชัย

งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงศรีวิชัย

14. การดําเนินการตามภารกิจ
งานสวัสดิการ
ถายโอนศูนยบริการและ
สังคม
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แขวงนครพิงค
ประจําเทศบาลนครเชียงใหม
15. ฝกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐาน

งานพัฒนาชุมชน

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละของ
100%

กลุมเปาหมายที่
เขารวมการอบรม
(ไมนอยกวารอยละ
85)
-จํานวนผูเขารวม
100%

กิจกรรม
-รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรม




รอยละของผูเขารับ
การอบรมมีความรู
ความเขาใจในแบบ
จัด เก็บขอมูล
พื้นฐาน (ไมนอย
กวารอยละ 95)

100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

70,000

69,856

-

50,000

46,236

-

20,000

-

184,000

148,200

เนื่องจากแนวทาง
การปฏิบัตยิ ังไม
ชัดเจนทําใหการไม
สามารถดําเนินการ
ได

-

3/๙๘
ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ลําดับ
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ที่
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
100%
16. สํารวจ จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน งานพัฒนาชุมชน
รอยละความ

และบันทึกขอมูลเขาสู
สําเร็จของการ
โปรแกรม
จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
และบันทึกขอมูลได
ครบถวน (ไมนอย
กวารอยละ 70)
17. จางเหมาซอมบํารุงระบบ
งานพัฒนาเมือง
รอยละของชุมชน
100%

เครื่องเสียงตามสายของชุมชน ฝายพัฒนาชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ
ที่มีระบบเสียงตาม
สายอยูในสภาพ
พรอมใชงาน
รอยละ 100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
1. ถนนคนเดินเชียงใหม
งานพัฒนาและ
รอยละความพึง
100%

-ถนนคนเดินวัวลาย
สงเสริมการ
พอใจของ
-ถนนคนเดินราชดําเนิน
ทองเที่ยว
ประชาชนตอการ
จัดกิจกรรมภายใน
ถนน.คนเดิน
เชียงใหม

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

423,000

294,078

-

582,000

406,880

-

500,000 429,293.49

-

3/๙๙
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
งานพัฒนาและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
รอยละความพึง

พอใจของ
นักทองเที่ยวที่เขา
รวมกิจกรรม

2.

เทศกาลไชนาทาวนเมือง
เชียงใหม

3.

เชียงใหมเคานดาวน - 2019 งานพัฒนาและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว



4.

จัดทําคูมือสื่อประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม และจังหวัด
เชียงใหม

งานพัฒนาและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว



5.

ประชาสัมพันธปน จักรยาน
แอวเมืองเกา

งานพัฒนาและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว



รอยละความพึง
พอใจของ
นักทองเที่ยวที่เขา
รวมกิจกรรม
รอยละความพึง
พอใจของ
นักทองเที่ยวทีไ่ ดรับ
คูมือประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
รอยละความพึง
พอใจของ
นักทองเที่ยวที่
ไดรับการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
-

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
500,000

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
-

100%

1,000,000

497,504

100%

100,000

100,000

-

100,000

-

ดําเนินการจัด
กิจกรรมโดยชุมชน
ตรอกเลาโจวจึง
ไมไดใชจาย
งบประมาณของ
เทศบาลฯ

-

-

โอนลดไปเบิกจาย
งานบริหารงาน
ทั่วไป

3/๑๐๐
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

6.

สงเสริมการทองเที่ยวตาม
นโยบายกระตุน เศรษฐกิจ

งานพัฒนาและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว

7.

จัดงานประเพณีเดือนยี่เปง
เชียงใหม

ฝายสงเสริม
ศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม

8.

จัดงานวันวิสาขบูชา

ฝายสงเสริม
ศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม

9.

จัดงานประเพณีสงกรานต

ฝายสงเสริม
ศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความพึง
100%

พอใจของ
นักทองเที่ยวที่เขา
รวมกิจกรรม
รอยละของจํานวน 100%

ผูเขารวมงานมี
ความพึงพอใจ (ไม
นอยกวา รอยละ
70)
มีการจัดกิจกรรม
100%

ทางพระพุทธศาสนา
ในวันวิสาขบูชา (ไม
นอยกวารอยละ
100)
รอยละของจํานวน 100%

ผูเขารวมงานมีความ
พึงพอใจ (ไมนอย
กวารอยละ 80)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
100,000

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
300,000

-

5,000,000 4,346,544.28

-

(โอนเงินงบประมาณ
เพิ่มเติม 200,000
บาท)

50,000

49,980

-

5,000,000

6,729,948

-

(โอนงบประมาณ
เพิ่มเติม จํานวน
2,000,000 บาท)

3/๑๐๑
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

10. จัดงานวันเขาพรรษาและวัน
อาสาฬหบูชา

ฝายสงเสริม
ศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม

11. จัดงานวันออกพรรษา

ฝายสงเสริม
ศาสนาฯ
สํานักการศึกษา

12. คายคุณธรรมจริยธรรม

ฝายสงเสริม
ศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม

13. ศึกษาพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมเวียงเจียงใหม

ฝายสงเสริม
ศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
มีการจัดกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนาในวัน
เขาพรรษาและวัน
อาสาฬหบูชา (ไมนอย
กวารอยละ 100)
มีการจัดกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนา
ในวันออกพรรษา
(รอยละ 100)
รอยละของจํานวน

เด็กและเยาวชนที่
เขารวมกิจกรรม
(ไมนอยกวารอยละ
80)
รอยละของจํานวน

ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
(ไมนอยกวารอยละ
70)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

300,000 254,260.70

-

100%

50,000

47,278.40

-

100%

150,000

149,790

-

100%

100,000

99,120

-

3/๑๐๒
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

14. จัดงานประเพณีทาํ บุญเมือง

ฝายสงเสริม
ศาสนาฯ
สํานักการศึกษา

15. วันเด็กแหงชาติ

ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

16. วันเยาวชนแหงชาติ

ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

17. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชนภาคฤดูรอน

ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

18. สงเสริมกิจกรรมของศูนย
ฝายกิจกรรมเด็ก
เยาวชน-ประชาชนสนามกีฬา และเยาวชน
เทศบาลนครเชียงใหม

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
การเบิกจาย
ผลการ
งบประมาณที่
เหตุผลทีไ่ ม
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
งบประมาณถึง
ดําเนินงาน ไดรบั การจัดสรร
สามารถเบิกจาย
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
สิ้นปงบประมาณ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
(บาท)
ไดตามแผนฯ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(บาท)
(KPI)
ดําเนินการ
มีการจัดกิจกรรม
100%
300,000
299,500

ในประเพณีทําบุญ
เมืองเปนประจําทุก
ป (รอยละ 100)
มีการจัดกิจกรรม
100%
300,000
800,000

(โอนเงินงบประมาณ
วันเด็กแหงชาติ
เพิ่มเติม 500,000
เปนประจําทุกป
บาท)
(รอยละ 100)
รอยละของจํานวน 100%
100,000
100,000

เยาวชนที่เขารวม
กิจกรรมวันเยาวชน
แหงชาติ (ไมนอย
กวารอยละ 70)
จํานวนกิจกรรม
100%
200,000
199,989

กีฬาและนันทนาการ
(ไมนอยกวา 8
กิจกรรม)
จํานวนการจัด
100%
100,000
99,912

กิจกรรมนันทนาการ
(ไมนอยกวา 3
กิจกรรม)

3/๑๐๓
ลําดับ
ที่
19.
20.

21.
22.
23.

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน ฝายกิจกรรมเด็กฯ
จํานวนเด็กและ
100%

สํานักการศึกษา
เยาวชนที่เขารวม
การคัดเลือก
ฝกอบรมลูกเสือชาวบาน
ฝายการศึกษา
รอยละของ
100%

นอกระบบ
กลุมเปาหมายที่
เขารวมการอบรม
(ไมนอยกวารอยละ
70)
จัดการศึกษาใหแกเด็กดอย
งานการศึกษา
จํานวนเด็กดอย
100%

โอกาสในเขตเทศบาล
นอกระบบและ
โอกาสเขารวม
ตามอัธยาศัย
กิจกรรม
ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
งานฝกและ
จํานวนผูเขารวม
100%

สงเสริมอาชีพ
กิจกรรมในแตละ
กิจกรรม
จัดกิจกรรมหองสมุดศาลาแดง งานหองสมุดฯ
รอยละของจํานวน 100%

ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
(ไมนอยกวารอยละ
75)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

100,000

100,000

-

200,000

170,808

-

60,000

56,995

-

80,000

79,935

-

70,000

67,253

-

3/๑๐๔
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

24. จัดการแขงขันกีฬานักเรียน
สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (สนับสนุนคาใชจา ย
ในการบริหารสถานศึกษา)

25. เปนเจาภาพจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ
26. แขงขันกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหมโอเพน

27. จางเหมารักษาความสะอาด
สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
การเบิกจาย
ผลการ
งบประมาณที่
เหตุผลทีไ่ ม
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
งบประมาณถึง
ดําเนินงาน ไดรบั การจัดสรร
สามารถเบิกจาย
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
สิ้นปงบประมาณ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
(บาท)
ไดตามแผนฯ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(บาท)
(KPI)
ดําเนินการ
-ฝายกิจกรรมเด็กฯ
จํานวนเหรียญรางวัล
100%
2,625,000 3,440,820

(โอนงบประมาณ
รวมกันทั้ง 3 ประเภท
-โรงเรียนสังกัด
เพิ่มเติม 820,000
เหรียญที่นักเรียน
เทศบาลฯ ทัง้
บาท)
สังกัดเทศบาลฯ ที่เขา
11 แหง
รวมแขงขันระดับภาค
และระดับประเทศ (ไม
นอยกวา 8 เหรียญ)
ฝายกิจกรรมเด็ก
จํานวนกิจกรรมเปนไป 100%
20,000,000 19,9 96,3 11.5 0

และเยาวชน
ตามแผนที่กําหนด
สํานักการศึกษา
(รอยละ 100)
ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน



ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน



มีผูสนใจสมัครเขา
รวมการแขงขันทุก
ประเภทกีฬา ทุก
รายการ (รอยละ
100)
ปริมาณงานตาม
สัญญาจางที่
ดําเนินการแลว
เสร็จ (รอยละ
100)

100%

200,000

199,905

-

100%

2,585,660

2,188,880

-

3/๑๐๕
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

28. จางเหมาออกแบบและจัดทํา
สื่อประชาสัมพนธสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม
29. กอสรางรางระบายน้าํ บริเวณ
โรงพลศึกษา 2 และสนามยิง
ปน สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม
30. จางเหมาดูแลและบํารุงรักษา
พื้นหญาภายในสนามฟุตบอล

31. ปรับปรุงสนามเทนนิสสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
ฝายกิจกรรมเด็ก
จํานวนและ
100%

และเยาวชน
ประเภทสื่อเปนไป
ตามสัญญาจาง
เหมา (รอยละ
100)
ฝายกิจกรรม
รอยละความสําเร็จ 100%

เด็กและเยาวชน
ของการดําเนินงาน
สํานักการศึกษา
เปนไปตามแผนที่
กําหนด (รอยละ
100)
ฝายกิจกรรม
ปริมาณงานตาม
100%

เด็กและเยาวชน
สัญญาจางที่
สํานักการศึกษา
ดําเนินการแลว
เสร็จ (รอยละ
100)
ฝายกิจกรรมเด็ก
รอยละความสําเร็จ 100%

และเยาวชน
ในการกอสราง
สํานักการศึกษา
(รอยละ 100)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

50,000

50,000

-

1,323,000

1,056,000

-

800,000

544,640

-

3,000,000

1,954,000

-

3/๑๐๖
ลําดับ
ที่
32.

33.

34.

35.

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
ติดตั้งแผงกันกระสุนระยะยิง ฝายกิจกรรม
รอยละความสําเร็จ
40%

50 ม. และถมดินแนวกัน
เด็กและเยาวชน
ของการดําเนินงาน
กระสุนระยะ 50 ม. บริเวณ สํานักการศึกษา
เปนไปตามแผนที่
สนามยิงปน
กําหนด (รอยละ
100)
จัดซื้อเต็นทนอน (10 หลัง)
ฝายกิจกรรมเด็ก
จํานวนเต็นทนอน
100%

และเยาวชน
ที่จัดหาไดตามแผน
สํานักการศึกษา
ที่กําหนด (รอยละ
100)
จัดซื้อเกาอี้พลาสติก (200 ตัว) ฝายกิจกรรมเด็ก
จํานวนเกาอี้
100%

ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน และเยาวชน
พลาสติกทีจ่ ัดหาได
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
ตามแผนที่กําหนด
(รอยละ 100)
จัดซื้อโทรทัศน LED แบบ
ฝายกิจกรรม
จํานวนโทรทัศนที่
100%

Smart TV (2 เครื่อง)
เด็กและเยาวชน
จัดหาได
สํานักการศึกษา

36. จัดซื้อโตะปงปองพรอมเน็ต
(2 ชุด)
ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
สํานักการศึกษา

ฝายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
สํานักการศึกษา



จํานวนโตะปงปอง
พรอมเน็ตที่จัดซื้อ

100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
2,449,700

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
-

อยูระหวางการ
แกไขแบบแปลนฯ
และไดกันเงินไวเบิก
ตัดปฯ

25,000

25,000

-

40,000

40,000

-

35,400

35,400

-

59,800

59,800

-

3/๑๐๗
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

37. จัดซื้อกลองอลูมิเนียมขอบลูวิ่ง
กรีฑา
ฝายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
สํานักการศึกษา
แผนงานงบกลาง
1. สมทบเงินเขากองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถิน่
เทศบาลนครเชียงใหม

2.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ฝายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
สํานักการศึกษา

งานวิชาการและ
แผนงาน
สาธารณสุข

สงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับ งานสังคม
บุคคลซึ่งไมสามารถชวยเหลือ สงเคราะห
ตนเองไดในสังคมในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม
-การสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
จํานวนกลอง

อลูมิเนียมของลูวิ่ง
ที่จัดซื้อ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

500,000

500,000

-



การบริหารกองทุนฯ
ผานเกณฑการ
ประเมินตาม
ระเบียบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติอยูในระดับ
ดี (A) รอยละ 100)

100%

4,050,000
(งบเทศบาล)

3,884,436

-



จํานวนผูสงู อายุ
และผูพิการทีไ่ ดรับ
เบี้ยยังชีพ (รอยละ
100)

100%

170,278,800

161,625,400

-

3/๑๐๘
ลําดับ
ที่

3.

4.

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-การสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผู
พิการในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานสังคมสงเคราะห
เทศบาลนครเชียงใหม
กองสวัสดิการสังคม
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ/ งานสังคมสงเคราะห
ผูปวยเอดส
กองสวัสดิการสังคม

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ





ยุทธศาสตรการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. จางเหมาบริการยามรักษาความ งานธุรการ

ปลอดภัย (รปภ.) สํานักงาน
สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครเชียงใหม
2. จางเหมาบริการยามรักษา
กลุมงานสงเสริม

ความปลอดภัย
การพัฒนาเมือง

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
งบประมาณถึงสิ้น
ปงบประมาณ
(บาท)

เหตุผลทีไ่ ม
สามารถ
เบิกจาย
ไดตามแผนฯ

22,080,000

20,756,000

-

รอยละของจํานวน
งบประมาณทีส่ มทบ
เปนไปตามแผนที่
กําหนด (รอยละ 100)
-จํานวนผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดสทไี่ ดรับ
เบี้ยยังชีพ
(150 ราย/ป)
รวม
231

100%

300,000

300,000

-

100%

900,000
(งบเทศบาล

708,000

-

โครงการ 385,208,060 3 5 2 ,9 4 2 ,0 5 3 .7 7

-

รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผูมาใชบริการ
ปริมาณงานตาม
สัญญาจางที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)

100%

360,000

348,000

-

100%

1,111,000

930,348

-

3/๑๐๙
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานรักษาความสงบภายใน
1. อบรมการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ

งานรักษาความ
สงบเรียบรอย
และมั่นคง



งานรักษาความ
สงบเรียบรอย
และมั่นคง
งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย





2.

จัดระเบียบการคาในที่
สาธารณะ

3.

ฝกอบรมสัมมนาและสงเสริม
สมรรถภาพของเจาหนาที่ใน
หนวยงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

4.

ฝกอบรมและสาธิตการปองกัน งานปองกันและ
และบรรเทาสาธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย



ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของผูเขา รับ
การฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจในการ
อบรมฯ (ไมนอยกวา
รอยละ ๗0)
จํานวนเรื่องรองเรียน
มีจํานวนลดลง (ไม
นอยกวารอยละ 5)
รอยละของกลุม
เปาหมายมีความรู
ความเขาใจในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเพิ่มขึน้
(มากกวารอยละ80)
รอยละของ
กลุมเปาหมายรูจักวิธี
ชวยตนเองและผูอนื่
เมื่อเกิดสาธารณภัย
ตางๆ เพิม่ ขึ้น
(มากกวารอยละ70)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

100%

30,000

29,845

-

100%

50,000

38,500

-

100%

50,000

49,950

-

100%

50,000

42,840

-

3/๑๑๐
ลําดับ
ที่
5.

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้ออุปกรณในการดับเพลิง
และบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานสาธารณสุข
1. จางเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของโรงพยาบาล

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
งานปองกันและ
จํานวนเครื่อง

บรรเทาสาธารณภัย
ดับเพลิงทีไ่ ดรับ
การติดตั้งในชุมชน
(อยางนอย 20 ชุด)
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ



2.

จางเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของศูนยสุขภาพ
ชุมชนหนองหอย

กลุมงานสุขภาพ
ชุมชน
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ



3.

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมอุปกรณและติดตั้ง

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ



รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่มีตอ
การบริการ
(รอยละ 70)
รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่มีตอการบริการ
(รอยละ 70)
จํานวนจุดที่ติดตั้ง
กลองโทรทัศน
วงจรปด

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

200,000

200,000

-

100%

540,000

514,800

-

100%

360,000

348,000

-

100%

160,000

153,800

-

3/๑๑๑
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานเคหะและชุมชน
1. จางเหมาเอกชนดูแลและ
บํารุงรักษาระบบกลองวงจร
ปดและระบบควบคุมกลอง
ภายในศูนยควบคุม CCTV
2. ติดตั้งระบบกลองวงจรปดใน
สวนสาธารณะในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม
3.

4.

5.

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ฝายวิศวกรรม
จราจร

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ




ฝาย
สวนสาธารณะ

จางเหมาเอกชนรักษาความ
ปลอดภัยและดูแลทรัพยสนิ
ศูนยฝกอบรมและควบคุม
สัญญาณไฟจราจร
จางเหมาเอกชนรักษาความ
ปลอดภัยและดูแลทรัพยสนิ
โรงผสมยางแอสฟลท

ฝายวิศวกรรม
จราจร



ฝายสาธารณูปโภค



จางเหมาเอกชนรักษาความ
ปลอดภัยโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้ําเทศบาลนคร
เชียงใหม

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บําบัดน้าํ เสีย



ตัวชี้วัด
(KPI)

ปริมาณงานตาม
สัญญาจางที่ดาํ เนิน
การแลวเสร็จ
(รอยละ 100)
จํานวนสวน
สาธารณะที่มีการ
ติดตั้งระบบกลอง
วงจรปด
ปริมาณงานตาม
สัญญาจางที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)
ปริมาณงานตาม
สัญญาจางที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)
ปริมาณงานตาม
สัญญาจางที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

100%

6,722,000

6,517,392

-

-

9,994,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

100%

180,000

180,000

-

100%

180,000

178,500

-

100%

550,000

496,800

-

3/๑๑๒
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรรมและนันทนาการ
1. รักษาความปลอดภัยสนาม
ฝายกิจกรรมเด็ก
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
และเยาวชน

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. คาใชจายในการเตรียมการ
งานธุรการ
เลือกตั้งทุกระดับ
2.

3.

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 67 พรรษา 28
กรกฎาคม 2562
จัดงานวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ


ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

ปริมาณงานตาม
100%
สัญญาจางที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)
รวม
16 โครงการ



ฝายบริหารงาน
ทั่วไป



ฝายบริหารงาน
ทั่วไป



งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
224,840

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
233,600

-

40,568,840 10,262,375

-

รอยละของจํานวนผู
มาใชสทิ ธิเลือกตัง้ (ไม
นอยกวารอยละ 50)
รอยละของจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม
(รอยละ 80)

100%

4,500,000

1,174,984

-

-

1,370,000

-

จัดกิจกรรมรวมกับ
จังหวัดเชียงใหมจึง
ไมไดเบิกจายเงิน
งบประมาณ

รอยละของจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม
(รอยละ 80)

-

1,130,000

-

จัดกิจกรรมรวมกับ
จังหวัดเชียงใหมจึง
ไมไดเบิกจายเงิน
งบประมาณ

3/๑๑๓
ลําดับ
ที่
4.

5.

6.
7.

8.

โครงการ/กิจกรรม
จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 87 พรรษา
จัดงาน 5 ธันวาวันคลายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปริมนิ ท
รมหาภูมิพลฯ และวันพอ
แหงชาติ
จัดนิทรรศการงานฤดูหนาว
และงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหมประจําป 2562
สงเสริมและบูรณาการ
ขับเคลื่อนระบบราชการ
รวมกับจังหวัดเชียงใหมและ
รัฐบาล
วันเทศบาล (24 เมษายน)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ฝายบริหารงาน
ทั่วไป

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
รอยละของจํานวน

ผูเขารวมกิจกรรม
(รอยละ 80)


ฝายบริหารงาน
ทั่วไป

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป



ฝายบริหารงาน
ทั่วไป



งานธุรการ



รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
-

รอยละของจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม
(รอยละ 80)

-

จํานวนครั้งที่จัด
นิทรรศการในงานฯ
(1 ครั้ง)
-จํานวนครั้งในการ
จัดงาน (อยางนอย
2 ครั้ง)
-จํานวนครั้งในการ
จัดอบรมสัมมนา
(อยางนอย 1 ครั้ง)
จํานวนการจัด
กิจกรรมวันเทศบาล
(ปละ 1 ครั้ง)

100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

1,250,000

-

850,000

-

500,000 473,988.60

จัดกิจกรรมรวมกับ
จังหวัดเชียงใหมจึง
ไมไดเบิกจายเงิน
งบประมาณ
จัดกิจกรรมรวมกับ
จังหวัดเชียงใหม
ไมไดเบิกจายเงิน
งบประมาณ

-

100%

1,000,000

57,804

-

100%

50,000

49,570

-

3/๑๑๔
ลําดับ
ที่
9.

โครงการ/กิจกรรม
ศูนยปรองดองสมานฉันท
เทศบาลนครเชียงใหม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
งานธุรการ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
จํานวนกิจกรรมที่

ดําเนินการ
(ไมนอยกวา 1
กิจกรรม)
จํานวนครัง้ ในการจัด

กิจกรรมเทศบาลพบ
ประชาชน
(ไมนอยกวา 24
ครั้ง)

10. เทศบาลพบประชาชน

งานธุรการ

11. สัมมนาองคกรแหงการเรียนรู

งานธุรการ



12. จางเหมาเอกชนดูแลความ
สะอาดภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม
13. จางเหมาเอกชนดูแลและ
รักษาระบบโทรศัพทภายใน
ของสํานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม

งานธุรการ



งานธุรการ



จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม (ไมนอย
กวารอยละ 80)
ปริมาณงานตาม
สัญญาจางที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)
ปริมาณงานตาม
สัญญาจางที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
-

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
เนื่องจากไมมี
หนังสือสั่งการจาก
จังหวัดเชียงใหมจึง
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากมีการ
ประกาศใช พ.ร.บ.
การเลือกตั้งทองถิ่น
16 เม.ย.62 จึงไม
มีนโยบายใหจดั
กิจกรรม

100,000

-

-

300,000

-

100%

100,000

51,750

100%

936,000

936,000

-

100%

114,000

114,000

-

-

3/๑๑๕
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

14. จางเหมาเอกชนดูแลระบบ
งานธุรการ
น้ําประปาและหองสุขาภายใน
อาคารสํานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม
15. จางเหมาเอกชนดูแลรักษา
งานธุรการ
ระบบลิฟทอาคารสํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม
16. ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารงาน
ทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
17. จางเหมาเอกชนดูแลรักษาคูสาย
โทรศัพททองถิ่น 2wc (m) และ
คาเชาวงจร DSL-VPN
(Non:Internet) 128
kbps/128 kbps เชื่อมโยง
ขอมูลถึงงานทะเบียนราษฎร
ระหวางเทศบาลฯ กับสํานักงาน
ทะเบียนแขวงทั้ง 3 แขวง

งานธุรการ

งานทะเบียน
ราษฎร
ฝายปกครอง
สํานัก
ปลัดเทศบาล

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
การเบิกจาย
ผลการ
งบประมาณที่
เหตุผลทีไ่ ม
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
งบประมาณถึง
ดําเนินงาน ไดรบั การจัดสรร
สามารถเบิกจาย
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
สิ้นปงบประมาณ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
(บาท)
ไดตามแผนฯ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(บาท)
(KPI)
ดําเนินการ
ปริมาณงานตาม
100%
240,000
240,000

สัญญาจางที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)
ปริมาณงานตาม
100%
40,000
39,600

สัญญาจางที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ 100%
1,000,000 2,608,215.55

(โอนงบประมาณ
ของการดําเนินงาน
เพิ่มเติม จํานวน
ตามโครงการ
3,410,000 บาท)
(รอยละ 100)
ปริมาณงานตาม
100%
170,000 165,892.80

สัญญาจางที่
ดําเนินการแลว
เสร็จ (รอยละ
100)

3/๑๑๖
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
ปริมาณงานตาม

สัญญาจางที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)

18. จางเหมาเอกชนบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไขระบบ
คอมพิวเตอร (ON-LINE)
สําหรับการบริการดานงาน
ทะเบียนราษฎรและทะเบียน
บัตรประจําตัวประชาชน
19. พัฒนาพนักงานเทศบาล
เทศบาลนครเชียงใหม

-งานทะเบียน
ราษฎร
-งานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
ฝายการ
เจาหนาที่



20. แสดงมุทิตาจิตแกผู
เกษียณอายุราชการและผู
เกษียณอายุกอนกําหนด

ฝายการ
เจาหนาที่



รอยละของจํานวน
ผูเขารับการอบรมฯ
มีความรูความเขาใจ
ในเรื่องที่เขารับการ
อบรม (ไมนอยกวา
รอยละ 70)
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

213,000 212,892.50

-

95,000

76,195

-

25,000

14,730

-

3/๑๑๗
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

21.

การกําหนดและจายประโยชน ฝายการ
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ เจาหนาที่

22.

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฝายการ
เจาหนาที่

23.

จางเหมาดูแลระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ

งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
ผลการประเมินตาม

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัตริ าชการเพื่อ
กําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษ (ไมนอย
กวารอยละ 75)
รอยละความพึง
100%

พอใจของผูมาใช
บริการฯ ในหนวยงาน
ของเทศบาลฯ (ไม
นอยกวารอยละ
70)
ปริมาณงานตาม
100%

สัญญาจางที่
ดําเนินการแลว
เสร็จ
(รอยละ 100)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)
42,800,000
(โอนงบประมาณ
เพิ่มเติม
14,112,536)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)
56,912,536 กันเงินไวเบิกตัดป

40,000

30,250

-

216,000

216,000

-

3/๑๑๘
ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ลําดับ
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ที่
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
24. ซอมแซมอุปกรณและ
งานธุรการ
รอยละความสําเร็จ
100%

เครื่องมือเครื่องใชในการ
สํานักการคลัง
ของการดําเนินงาน
ปฏิบัติงานของสํานักการคลัง
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
25. ซอมแซมอุปกรณและเครื่องมือ หนวยงาน
รอยละความสําเร็จ

เครื่องใชในการปฏิบัติงานของ ตรวจสอบภายใน
ของการดําเนินงาน
หนวยงานตรวจสอบภายใน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
26. ซอมแซมอุปกรณและ
งานธุรการ
รอยละความสําเร็จ

เครื่องมือเครื่องใชในการ
ของการดําเนินงาน
ปฏิบัติงานของงานธุรการ
ตามโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน
(รอยละ 100)
27. จางเหมาเอกชนดําเนินการ
งานบริการและ
จํานวนสื่อและ
100%

จัดทําวีดีทัศนและเผยแพร
ประเภทสื่อ
เผยแพรวิชาการ
ผานสถานีโทรทัศน
ประชาสัมพันธเปนไป
ตามสัญญาวาจาง
(รอยละ 100)
28. จางเหมาเอกชนดําเนินการ
งานบริการและ
จํานวนสื่อและประเภท 100%

จัดทําสื่อประชาสัมพันธใน
เผยแพรวิชาการ
สื่อประชาสัมพันธ
รูปแบบตางๆ
เปนไปตามสัญญา
วาจาง (รอยละ 100)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

400,000

80,767.72

10,000

-

-

อุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชอยูใน
สภาพใชงานไดดี

300,000

33,644

-

230,000

285,800

-

1,500,000 4,888,999.80

-

(โอนเพิ่ม 56,000 บาท)

(โอนเพิ่ม
3,500,000 บาท)

3/๑๑๙
ลําดับ
ที่
29.

30.
31.
32.

33.

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
จํานวนครั้งของการ 100%

ถายทอดสด
(ไมนอยกวา 3
ครั้ง)

จางเหมาเอกชนดําเนินการ
ถายทอดสดผานสถานีวทิ ยุ
สถานีโทรทัศน ทีวี
อินเตอรเน็ต และจอโทรทัศน
LED ขนาดใหญ
จางเหมาเอกชนดําเนินการ
จัดทําหนังสือรายงานประจําป

งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ

งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ



จางเหมาออกแบบและ
จัดพิมพวารสารเทศบาล
(เวียงพิงค)
ประชาสัมพันธกิจการของ
เทศบาลฯ ผานสถานีวิทยุ

งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ



งานประชาสัมพันธ



จัดทํานิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานประชาสัมพันธ
และนิทรรศการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ ของเทศบาลฯ



จํานวนหนังสือ
รายงานประจําป
(รอยละ 100)
จํานวนวารสาร
เทศบาลฯ (เวียง
พิงค) (รอยละ 100)
ปริมาณงานตาม
สัญญาจางที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)
ปริมาณงานตาม
สัญญาจางที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

115,000

307,000

-

100%

575,000

474,010

-

100%

500,000

486,000

-

100%

207,000

120,000

-

-

200,000

(โอนเพิ่ม 200,000
บาท)

-

เนื่องจากไมมีหนังสือ
สั่งการจากจังหวัดให
จัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติจึงไม
สามารถดําเนินการ
ตามแผนฯ ได

3/๑๒๐
ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ลําดับ
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ที่
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
34. แถลงขาวสื่อมวลชน
งานประชาสัมพันธ
จํานวนผูเขารวม
100%

การแถลงขาว
(ไมนอยกวารอยละ
80)
35. ซอมแซมอุปกรณและเครื่องมือ ฝายบริการและ
รอยละความสําเร็จ 100%

เครื่องใชในการปฏิบัติงานของ เผยแพรวิชาการ
ของการดําเนินงาน
ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
ตามโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน
(รอยละ 100)
36. เผยแพรสรุปแผนงาน/โครงการ งานจัดทํา
จํานวนชอง
100%

ที่ใชจายตามงบประมาณ
งบประมาณ
ทางการเผยแพร
รายจายประจําป
ฝายแผนงานและ
ผานสื่อ (ไมนอย
งบประมาณ
กวา 5 ชองทาง)
37. จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ งานจัดทํา
สามารถเสนอราง
100%

รายจายประจําปของเทศบาล งบประมาณ
เทศบัญญัติฯตอสภา
นครเชียงใหม
ฝายแผนงานและ
เทศบาลนครเชียงใหม
งบประมาณ
พิจารณาไดทนั
กําหนด (ภายในวันที่
15 ส.ค.61)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

230,000

12,500

-

100,000

95,464

-

50,000

41,262

-

120,000

105,927

-

3/๑๒๑
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

38. จัดประชุมเพื่อเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหมสี่ป
(พ.ศ. 2561-2564)
39. จัดทําแผนชุมชน

40. จัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําป
41. รายงานการติดตามการ
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของเทศบาลนคร
เชียงใหม

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
งานวิเคราะห
มีแผนพัฒนาทองถิ่น 100%

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
นโยบายและแผน
ฝายแผนงานและ
และแกไข
งบประมาณ
งานวิเคราะหฯ
รอยละของจํานวน
100%

ฝายแผนงานและ
ชุมชนที่มีการจัดทํา
งบประมาณ
และทบทวนแผน
ชุมชน (ไมนอยกวา
รอยละ 80)
งานวิเคราะหฯ
การจัดทําแผนฯ แลว
100%

ฝายแผนงานและ
เสร็จทันกําหนดตาม
งบประมาณ
ระเบียบฯ (ภายในวันที่
31 ธ.ค.60)
100%
งานวิเคราะหฯ
มีการรายงานติดตาม

ฝายแผนงานและ
การประเมินผลระบบ
งบประมาณ
ควบคุมภายในและ
แลวเสร็จตามระเบียบ
สตง.(31 ธ.ค.60)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

100,000

96,225

-

200,000

129,318

-

90,000

86,091

-

ไมไดใชจา ยงบประมาณ

ดําเนินการแลว
เสร็จโดยไมไดใช
จายงบประมาณ

3/๑๒๒
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

42. ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาลประจําป

43. ประเมินประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
100%
งานวิจยั ประเมินผล
รายงานการติดตาม

และขอมูล
ประเมินผลฯแลวเสร็จ
สารสนเทศ
ทันกําหนดระยะเวลา
ฝายแผนงานและ
ตามระเบียบกระทรวง
งบประมาณ
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนฯ และปด
ประกาศใหประชาชน
ทราบอยางนอยปละ
2 ครั้ง (ภายในเดือน
เมษายนและตุลาคม
ของทุกป)
งานวิจยั ประเมินผล
เทศบาลผาน
100%

หลักเกณฑตัวชี้วัด
และขอมูล
สารสนเทศ
การประเมิน
ประสิทธิภาพของ
ฝายแผนงานและ
งบประมาณ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ไม
นอยกวารอยละ 60)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

50,000

49,916

-

20,000

5,482

-

3/๑๒๓
ลําดับ
ที่
44.

45.

46.

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วดั
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
จางเหมาดูแลพรอมการ
งานวิจยั ประเมินผล
รอยละความพึงพอใจ
100%

และขอมูล
ประกันระบบอุปกรณรักษา
ของบุคลากรตอการ
ความปลอดภัย จัดเก็บ/บันทึก สารสนเทศ
บริหารจัดการระบบ
และวิเคราะหขอมูลการจราจร ฝายแผนงานและ
สารสนเทศของเทศบาล
คอมพิวเตอร
งบประมาณ
นครเชียงใหม
จางเหมาจัดทําระบบเว็บไซต งานวิจัย
รอยละความพึงพอใจ
100%

(Website) เทศบาลนคร
ประเมินผลฯ
ของประชาชนตอการ
เชียงใหม
ฝายแผนงานฯ
บริหารจัดการระบบ
กองวิชาการฯ
สารสนเทศของเทศบาล
นครเชียงใหม
ประสานและสนับสนุนการ
งานวิจยั ประเมินผล
-จํานวนการ

ถายโอนภารกิจและการ
และขอมูล
ติดตามผลการถาย
สารสนเทศ
กระจายอํานาจสูทองถิน่
โอนฯ (1 ครั้ง/ป)
ฝายแผนงานและ
-จํานวนการ
งบประมาณ
ประเมินมาตรฐาน
บริการสาธารณะ
โดยตนเองของ
เทศบาลฯ (1 ครั้ง)
-จํานวนการจัด
ประชุมชี้แจงฯ
(อยางนอย 1 ครั้ง)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

250,000

155,043

-

250,000

232,725

-

10,000

-

เนื่องจากปนี้ไมมี
ภารกิจถายโอนมาให
เทศบาลฯ และ
คณะกรรมการ
กระจายอํานาจได
เลื่อนการเยี่ยมผล
การดําเนินการของ
เทศบาลนคร
เชียงใหม

3/๑๒๔
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

47. อบรมใหความรูปลุกจิตสํานึก
ตอตานการทุจริต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กลุมงานนิติการ

48. อบรมตามพระราชบัญญัติ
กลุมงานนิติการ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ กองวิชาการ
พ.ศ. 2540
และแผนงาน
49. สัมมนาวิชาการตาม
กลุมงานนิติการ
พระราชบัญญัติการจัดตั้งศาล
ปกครอง พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติวิธปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539
50. สงเสริมความสัมพันธเมืองพี่ งานวิเทศสัมพันธ
เมืองนอง (Sister Cities)

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
ผูเขารับการอบรม
100%

ไดรับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่
ไดรับการอบรม (ไม
นอยกวารอยละ 80)
รอยละความพึงพอใจ 100%

ของบุคลากรที่เขารับ
การอบรมและมี
ความรูเพิ่มขึ้น
รอยละของจํานวน
100%

ผูเขารวมการ
สัมมนาฯ มีความรู
ความเขาใจฯ (ไม
นอยกวารอยละ 60)


จํานวนครัง้ ที่มีการ
แลกเปลีย่ น
ประสานงานกับแขก
จากเมืองพี่เมืองนอง
ของเทศบาลฯ (ไม
นอยกวา 2 ครั้ง/ป)

100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

35,000

29,840

-

35,000

29,600

-

13,000

12,400

-

50,000

3,500

-

3/๑๒๕
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

51. จางเหมาเอกชนทําความ
สะอาดสํานักงานแขวงนครพิงค

งานธุรการ

52. ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของสํานักงานแขวงนครพิงค

งานธุรการ

53. ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของแขวงนครพิงค

งานธุรการ

54. จางเหมาเอกชนทําความ
งานธุรการ
สะอาดสํานักงานแขวงกาวิละ
55. ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของสํานักงานแขวงกาวิละ

งานธุรการ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความพึง
100%

พอใจของผูรบั บริการ
(รอยละ 70)
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
รอยละความพึงพอใจ
100%

ของผูรับบริการ
(รอยละ 70)
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

141,000

141,000

-

50,000

50,000

-

930,000

1,641,849

-

141,600

141,600

-

100,000

484,000

-

(โอนเงินประมาณ
เพิ่มเติมจํานวน
670,000 บาท)

(โอนงบประมาณ
เพิ่มเติม 500,000
บาท)

3/๑๒๖
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

56. ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของแขวงกาวิละ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
งานธุรการ

57. ขยายเวลาใหบริการประชาชน -งานธุรการ
นอกเวลาราชการ
-งานคลัง
-งานทะเบียนฯ
-งานสุขาภิบาลฯ
-งานสวัสดิการสังคม
58. จางเหมาเอกชนทําความ
งานธุรการ
สะอาดสํานักงานแขวงเม็งราย

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ(รอย
ละ 100)
รอยละความพึงพอใจ 100%

ของผูรับบริการ
(รอยละ 60)


59. ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของสํานักงานแขวงเม็งราย

งานธุรการ



60. ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของแขวงเม็งราย

งานธุรการ



รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
(รอยละ 70)
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

950,000

1,259,300

-

1,341,000

1,427,060

-

100%

141,600

141,600

-

100%

50,000

50,000

-

550,000 855,116.02

-

100%

(โอนงบประมาณ
เพิ่มเติม 306,300
บาท)
(โอนงบประมาณ
เพิ่มเติม จํานวน
150,700 บาท)

(โอนงบประมาณ
เพิ่มเติม จํานวน
320,000 บาท)

3/๑๒๗
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

61. จางเหมาเอกชนทําความ
งานธุรการ
สะอาดสํานักงานแขวงศรีวชิ ัย
62. ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของสํานักงานแขวงศรีวิชัย

งานธุรการ

63. ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของแขวงศรีวิชัย

งานธุรการ

64. จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของ
งานควบคุมเทศพาณิชย
-ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน
จํานวน 3 ตู
65. จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของงานจัดทํางบประมาณ
-เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง

งานควบคุมเทศ
พาณิชย
ฝายอํานวยการ
งานจัดทํา
งบประมาณ
ฝายแผนงานและ
งบประมาณ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความพึงพอใจ 100%

ของผูรับบริการ
(รอยละ 70)
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)


-

-

-

100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

141,600

141,600

-

50,000

50,000

-

1,150,000 1,141,157.70

-

16,500

16,500

-



-

-

-

100%

22,000

21,227

3/๑๒๘
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-เครื่องสํารองไฟฟา 800VA
จํานวน 1 เครื่อง
66. จัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบมี
พนักพิง มีที่พักแขนและ
ลอเลื่อนปรับสูง-ต่ําได จํานวน
3 ตัว
67. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของงานควบคุมเทศพาณิชย
-เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องพิมพ Multifunction
ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800VA จํานวน 1 เครื่อง

ฝายแผนงานและ
งบประมาณ
งานควบคุมเทศ
พาณิชย
ฝายปกครอง

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ


ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

-

-

-



-

-

-



-

-



-

-



รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

2,500

2,500

-

9,000

9,000

-

100%

22,000

22,000

-

-

100%

9,000

9,000

-

-

100%

2,500

2,500

-

100%

3/๑๒๙
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค แบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM( ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย 1 ชุด
-ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน
ที่มี่ลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด
-ชุดโปรแกรมปองกันไวรัสที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
จํานวน 1 ชุด
68. จัดซื้อชุดอุปกรณระบบ
งานทะเบียนฯ
คอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร แขวงเม็งราย
ขอมูลเพื่อบริการประชาชนดาน
งานทะเบียนและงานบัตร
ประจําตัวประชาชน

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ


-

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

3,800

3,800

-



-

-

-

100%

11,000

11,000

-



-

-

-

100%

700

700

-

-

100%

1,000,000



-

กันเงินไวเบิกตัดป

3/๑๓๐
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

69. จัดซื้อครุภัณฑสําหรับใชใน
หองประชุมสํานักงานแขวง
นครพิงค
-โตะประชุม ขนาด
180x60x75 ซม. จํานวน
20 ตัว
-เกาอี้โครงเหล็ก (ชุบ
โครเมี่ยม) จํานวน 60 ตัว
-เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ระดับ SVGA ขนาด 3,000
ANSI Lumens จํานวน 1
เครื่อง
70. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวนชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000
บีทียู. จํานวน 6 เครื่อง
71. จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว
30 แผน/นาที จํานวน 1
เครื่อง)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งานธุรการ
แขวงนครพิงค

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ





งานทะเบียนฯ
แขวงเม็งราย





-

100%

80,000

80,000

-

100%

33,000

33,000

-

-

100%

13,300

13,300

-

-

-

282,000

-

100%

120,000

-



งานธุรการ
แขวงนครพิงค

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

-

115,560

โอนไปเบิกจายใน
โครงการอื่น

-

3/๑๓๑
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

72. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่
2 (จอขนาดไมนอยกวา 19
นิ้ว) จํานวน 1 ชุด
73. จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง
74. จัดซื้อรถจักรยานยนตขนาด
110 ซีซี.แบบเกียรอัตโนมัติ
จํานวน 2 คัน
75. จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด
120 ซีซี. จํานวน 1 คัน
76. จัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมตา่ํ กวา 2,400
ซีซี.ขับเคลื่อน 2 ลอแบบ
ดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
งานธุรการ
แขวงนครพิงค

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ


-

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

30,000

30,000

-

100%

21,000

21,000

-

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย



งานธุรการ
แขวงกาวิละ



100%

97,000

97,000

-

งานธุรการ
แขวงนครพิงค
งานธุรการ
แขวงนครพิงค



100%

50,500

50,500

-



100%

814,000

769,000

-

3/๑๓๒
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

77. ปรับปรุงระบบน้ําอุปโภค
บริโภคสํานักงานแขวงกาวิละ
-ถังเก็บน้ําแบบสแตนเลส
ขนาด 2,500 ลิตร จํานวน 2 ใบ
-เครื่องสูบน้ํา (ปมน้าํ ) ขนาด
300 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1. ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของงานรักษาความ
สงบเรียบรอยและความมั่นคง
2.

ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

งานธุรการ
แขวงกาวิละ
งานธุรการ
แขวงกาวิละ



100%

39,000

39,000

-



100%

10,000

10,000

-

งานรักษาความ
สงบเรียบรอย
และความมัน่ คง



100%

150,000

63,157.50

-

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย



รอยละความสําเร็จ
ในการซอมแซม
อุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชตามแผนที่
กําหนด
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ
ในการซอมแซม
อุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชตามแผนที่
กําหนด
(รอยละ 100)

100%

1,100,000 1,098,994

-

3/๑๓๓
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานการศึกษา
1. สงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน (สนับสนุนคาใชจา ย
ในการบริหารสถานศึกษา)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ

-ร.ร.ท.ดอกเงิน
-ร.ร.ท.ศรีปง เมือง
-ร.ร.ท.พวกชาง
-ร.ร.ท.เชียงยืน
งานธุรการ



งานธุรการ



2.

ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของสํานักการศึกษา

3.

ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของสํานัก
การศึกษา

4.

จางเหมาดูแลและกําจัดปลวก งานโรงเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ฝายกิจการ
นครเชียงใหม
โรงเรียน





ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวนกิจกรรม
ประชาธิปไตย
(อยางนอย 1 ครั้ง/
แหง)
รอยละของความ
สําเร็จในการ
ซอมแซมอาคาร
และสิ่งกอสราง
ตามแผนที่กําหนด
(รอยละ 100)
รอยละของความ
สําเร็จของการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ (รอยละ
100)
ปริมาณงานตาม
สัญญาจางที่
ดําเนินการแลว
เสร็จ (รอยละ
100)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

100%

23,200

13,925

-

100%

200,000

87,840.07

-

100%

800,000

800,000

-

100%

500,000

166,000

-

3/๑๓๔
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานสาธารณสุข
1. อบรมการพัฒนาคุณภาพดาน
การปฏิบัติการพยาบาลแก
บุคลากรของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม
2. พัฒนาศักยภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม
3.

4.

5.

อบรมดานอุบัติภัยและ
อุบัติภัยหมูแกบุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม
อบรมดานการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม
พัฒนาศักยภาพดานการดูแล
สุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) และผูที่เกี่ยวของของ
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ

โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม



โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม



โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม



โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม



โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม



ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
มีตอการบริการ
(รอยละ 70)
รอยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
มีตอการบริการ
(รอยละ 70)
รอยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
มีตอการบริการ
(รอยละ 70)
รอยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
มีตอการบริการ
(รอยละ 70)
รอยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
มีตอการบริการ
(รอยละ 70)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

100%

30,000

9,352

-

100%

230,000

95,000

-

100%

20,000

9,052

-

100%

25,000

6,958

-

100%

200,000

46,516

-

3/๑๓๕
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

6.

อบรมดานการปองกันอัคคีภัย โรงพยาบาล
และการซอมแผนเตรียมรับ
เทศบาลนคร
การเกิดอัคคีภัยแกบุคลากร
เชียงใหม
ของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม

7.

จางเหมาบํารุงรักษาลิฟทของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม

8.

จางเหมาบริการทําความ
สะอาดโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม

9.

จางเหมาบริการทําความ
สะอาดศูนยสุขภาพชุมชน
หนองหอย

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม
กลุมงานสุขภาพ
ชุมชน
รพ.เทศบาลฯ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ
รอยละของจํานวน

ผูเขารับการอบรม
มีความรูความ
เขาใจดานการ
ปองกันอัคคีภัย
เพิ่มขึ้น (ไมนอย
กวารอยละ 95)
รอยละความพึง

พอใจของประชาชนที่
มีตอการบริการ
(รอยละ 70)
รอยละความพึง

พอใจของประชาชนที่
มีตอการบริการ
(รอยละ 70)
รอยละความพึง

พอใจของประชาชนที่
มีตอการบริการ
(รอยละ 70)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

20,000

16,110

-

100%

18,000

18,000

-

100%

550,000

499,990

-

100%

138,000

136,800

-

3/๑๓๖
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

10. จางเหมาบริการทําความ
งานแพทยแผน
สะอาดศูนยบริการแพทยแผน ไทย 1
ไทย 1
รพ.เทศบาลฯ
11. จางเหมาบริการทําความ
สะอาดศูนยสุขภาพชุมชน
ศรีวิชัย

กลุมงานสุขภาพ
ชุมชน
รพ.เทศบาลฯ

12. จางเหมาดูแลรักษาอุปกรณ
ปองกันเครือขายของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม

โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม

13. จางเหมาเชื่อมตอระบบ
Internet ของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม

โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม

14. จางเหมาจัดทําและดูแล
เว็บไซตของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม

โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความพึง
100%

พอใจของประชาชนที่
มีตอการบริการ
(รอยละ 70)
รอยละความพึง
100%

พอใจของประชาชนที่
มีตอการบริการ
(รอยละ 70)
รอยละความสําเร็จ

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)




ปริมาณงานตาม
สัญญาจางที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

138,000

136,800

-

138,000

136,800

-

58,000

100%

250,000

-

20,000

-

250,000

-

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากอยูใน
ระหวางการ
รับประกันจาก
บริษัทผูรับจาง

-

ดําเนินการจัดทํา
Page face book
แทน

3/๑๓๗
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

15. จางเหมาบริการบุคลากร
ทางดานการแพทยและ
สาธารณสุข

โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม

16. จางเหมาดูแลเครื่องอานและ
แปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย
ระบบดิจิตอล (CR) พรอมชุด
อุปกรณและรับสงขอมูลภาพ
ทางการแพทย (PACS)
17. ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

งานพยาธิวิทยา
และรังสีวิทยา

18. ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของโรงพยาบาลเทศบาล
สถานบริการสาธารณสุขและ
ศูนยแพทยแผนไทย

โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความพึง
100%

พอใจของประชาชน
ที่มีตอการบริการ
(รอยละ 70)
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)


สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม


รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)

-

100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

2,964,000

1,328,275

-

125,000

125,000

-

50,000

-

900,000 143,623.26

เนื่องจากที่ดินและ
สิ่งกอสรางอยูใน
สภาพใชงานไดดี

-

3/๑๓๘
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19. ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของสํานักการ
สาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
-ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของสํานักการ
สาธารณสุขฯ
-ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล
เทศบาลฯ
20. ปรับปรุงบานพักหลังศูนย
สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
21. จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของ
ฝายบริการสาธารณสุข
สํานักการสาธารณสุขฯ
-โตะทํางานเหล็กพรัอมกระจก
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ



งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
ฝายบริการ
สาธารณสุขฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

100%

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

380,000 367,443.44

-

770,000

-

-

อุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใช
อยูในสภาพใชงาน
ไดดี



-

100%

237,400

237,400

-



-

100%

6,500

6,500

-

3/๑๓๙
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

-เกาอี้แบบมีพนักพิงที่พักแขน
ลอเลื่อน จํานวน 1 ตัว
-ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก
จํานวน 1 ตู
-ตูเหล็กแบบ 1 บานเปด 4
ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู
-เกาอี้ขาหล็กมีพนักพิง
จํานวน 6 ตัว
22. จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED)
แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366x768
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน
1 เครื่อง
23. จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบกลุม
ความถี่ 240-260 MHz กําลัง
สง 8 วัตต พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 10 ชุด
24. จัดซื้อเครื่องเสียงแบบ
เคลื่อนที่พรอมอุปกรณขยาย
เสียงและชุดอุปกรณใชงาน
จํานวน 1 ชุด

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ


-

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%



-



ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

3,000

3,000

-

100%

3,900

3,900

-

-

100%

5,900

5,900

-



-

100%

3,300

3,300

-

ฝายบริการ
สาธารณสุขฯ



-

100%

10,200

10,190

-

ฝายปองกันและ
ควบคุมโรค



-

100%

25,000

25,000

-

ฝายบริการ
สาธารณสุขฯ



-

100%

18,000

18,000

-

3/๑๔๐
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคสําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง
26. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
แขวงกาวิละ
-เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2 (จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 ชุด
-เครื่องพิมพ Multifunction
ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี
จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800
VA จํานวน 1 เครื่อง
แผนงานสังคมสงเคราะห
1. ซอมแซมอุปกรณและเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานของ
กองสวัสดิการสังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
งานสุขาภิบาล
แขวงเม็งราย

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ


-

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)
100%

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

21,000

21,000

-

งานสุขาภิบาล
แขวงกาวิละ



-

100%

30,000

30,000

-

งานสุขาภิบาล



-

100%

17,000

15,000

-

งานสุขาภิบาล



-

100%

2,500

2,500

-

งานธุรการ



รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)

100%

180,000

171,881

-

3/๑๔๑
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานเคหะและชุมชน
1. ปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในสวนสาธารณะ
ลานนา ร.9

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ

ฝายสวนสาธารณะ





2.

ปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในสวนสาธารณะ
กาญจนาภิเษก

ฝายสวนสาธารณะ

3.

จางเหมาเอกชนรักษาความ
สะอาดและบํารุงรักษา
ทรัพยสินศูนยควบคุม
สัญญาณไฟจราจร
ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของฝายสาธารณูปโภค

ฝายวิศวกรรม
จราจร



ฝายสาธารณูปโภค
สวนการโยธา



4.

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละความพึงพอ
ใจของประชาชนที่
มีตอการใชบริการ
สวนสาธารณะ
(รอยละ 70)
รอยละความพึงพอ
ใจของประชาชนที่
มีตอการใชบริการ
สวนสาธารณะ
(รอยละ 70)
ปริมาณงานตาม
สัญญาจางที่
ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

-

6,300,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

-

2,000,000

-

กันเงินไวเบิกตัดป

100%

120,000

120,000

-

100%

31,000

31,000

-

3/๑๔๒
ลําดับ
ที่
5.

6.

7.

8.

โครงการ/กิจกรรม
ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของฝาย
สาธารณูปโภค
ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของฝายวิศวกรรมจราจร
ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของฝายวิศวกรรม
จราจร
ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของฝาย
สวนสาธารณะ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความสําเร็จ 100%
ฝายสาธารณูปโภค

ของการดําเนินงาน
สวนการโยธา
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
ฝายวิศวกรรม
รอยละความสําเร็จ

จราจร
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
ฝายวิศวกรรม
รอยละความสําเร็จ 100%

จราจร
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
ฝายสวนสาธารณะ
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

80,000

80,000

20,000

-

80,000

-

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณไม
เพียงพอตอการ
ดําเนินการ
74,215.20
-

1,250,000 1,155,296.08

-

3/๑๔๓
ลําดับ
ที่
9.

โครงการ/กิจกรรม

ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของงานธุรการ
สวนชางสุขาภิบาล
10. จัดซื้ออุปกรณไฟฟาและ/
ติดตั้งในงานประเพณี รัฐพิธี
และงานประดับไฟฟาตาม
สถานที่ตา งๆ
11. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมตา่ํ กวา 2,400
ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ
ธรรมดา จํานวน 1 คัน
12. จัดซื้อรถยนตบรรทุกเททาย
หางเหยี่ยว ชนิด 6 ลอ
เครื่องยนตดีเซลมีกําลังแรงมา
สูงสุดไมนอยกวา 130
แรงมา ตอนทายติดตั้งกระบะ
บรรทุกสวนพืน้ สรางดวยเหล็ก

หนวยงาน
รับผิดชอบ
งานธุรการ
สวนชางสุขาภิบาล
งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ
สวนการโยธา
งานชาง
แขวงเม็งราย

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
100%


งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

4,000

3,500

-

650,000

650,000

-

575,000

444,000

-

3/๑๔๔
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ชุบซิ้งคมปี ริมาตรความจุไม
นอยกวา 2 ลูกบาศกเมตร
-แขวงกาวิละ จํานวน 1 คัน
-แขวงเม็งราย จํานวน 1 คัน
13. จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี.
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบธรรมดา
จํานวน 1 คัน
14. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งานชาง
งานชาง
งานรักษาความ
สะอาด
แขวงเม็งราย
กลุมงานจัดการ
คุณภาพอากาศและ
เสียง
สวนชางสุขาภิบาล

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1. จัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับติดตั้ง งานสวัสดิการ
ในหองประชุมสํานักงานแขวง สังคม
นครพิงค
แขวงนครพิงค

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)




-

100%
100%



-

100%

814,000

718,000

-



จํานวนชุดระบบ
เครื่องเสียงหอง
ประชุมสํานักงานที่
จัดซื้อ

100%

52,500

52,500

-

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

1,430,000
1,430,000 1,400,000
575,000
444,000

ยกเลิกโครงการ
-

-

3/๑๔๕
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2.

จัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับติดตั้ง งานสวัสดิการ
ในหองประชุมสํานักงานแขวง สังคม
กาวิละ

3.

จัดซื้อเครื่องพิมพ
Multifunction แบบฉึดหมึก
(Inkjet)

4.

งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงนครพิงค

งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงนครพิงค
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1. งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
งานพัฒนาและ
ไทย-ญี่ปุน (เทศกาลรําวง
สงเสริมการ
บงโอโดริ)
ทองเที่ยว
2.

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2
บาน

จางเหมาบริการทําความ
สะอาดภายในอาคาร
สํานักงานการทองเที่ยว
เทศบาลนครเชียงใหม

งานพัฒนาและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
การเบิกจาย
ผลการ
งบประมาณที่
เหตุผลทีไ่ ม
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
งบประมาณถึง
ดําเนินงาน ไดรบั การจัดสรร
สามารถเบิกจาย
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
สิ้นปงบประมาณ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
(บาท)
ไดตามแผนฯ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(บาท)
(KPI)
ดําเนินการ
จํานวนชุดระบบ
100%
66,100
52,200

เครื่องเสียงหอง
ประชุมสํานักงานที่
จัดซื้อ
จํานวนเครื่องพิมพ 100%
7,900
8,000

(โอนงบประมาณ
ที่จัดซื้อ






เพิ่มเติม จํานวน
100 บาท)

จํานวนตูเหล็กเก็บ
เอกสารที่จัดซื้อ

100%

11,000

มีการจัดกิจกรรม
การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน
(ปละ 1 ครั้ง)
ปริมาณงานตาม
สัญญาจางที่
ดําเนินการแลว
เสร็จ (รอยละ
100)

-

100,000

100%

138,000

11,000

-

138,000

-

โอนลดไปเบิกจาย
ในโครงการสงเสริม
การทองเที่ยว
กระตุนเศรษฐกิจ

-

3/๑๔๖
ลําดับ
ที่
3.

4.

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
สําหรับฝายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน สํานักการศึกษา
-เครื่องพิมพ Multifunction
ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องพิมพ Multifunction
ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
สําหรับฝายการศึกษานอก
ระบบ สํานักการศึกษา
-เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 2 เครื่อง
-เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 3
เครื่อง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)



-

100%

9,000

9,000

-



-

100%

17,000

17,000

-



-

100%

44,000

44,000

-



-

100%

21,300

18,900

-

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

ฝายการศึกษา
นอกระบบ

3/๑๔๗
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของงานธุรการ
สํานักการชาง
2. ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของสวนควบคุม
อาคารและผังเมือง
3. ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของสวนออกแบบ
และกอสราง
4. จัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมตา่ํ กวา 2,400
ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ

งานธุรการ



สวนควบคุมอาคาร
และผังเมือง



สวนออกแบบและ
กอสราง



สวนควบคุมอาคาร
และผังเมือง



ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
-

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

100%

200,000

69,620.80

-

100%

30,000

30,000

-

100%

65,000

58,275.01

-

100%

814,000

777,800

-

3/๑๔๘
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานการพาณิชย
1. ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของสถานธนานุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม 1

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม 1





2.

ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของสถานธนานุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม 2

สธานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม 2

3.

ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของสถานธนานุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม 3



4.

ซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
ของสถานธนานุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม 4

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม 4



5.

ซอมแซมอุปกรณและเครื่องมือ สถานธนานุบาล
เครื่องใชในการปฏิบัติงานของ เทศบาลนคร
สถานธนานุบาลเทศบาลนคร เชียงใหม 1
เชียงใหม 1



ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

-

50,000

-

ที่ดินและ
สิ่งกอสรางอยูใน
สภาพใชงานไดดี

-

10,000

-

ที่ดินและ
สิ่งกอสรางอยูใน
สภาพใชงานไดดี

100%

50,000

20,618.80

-

100%

50,000

8,600

-

100%

50,000

29,100

-

3/๑๔๙
ลําดับ
ที่
6.

7.

8.

9.

โครงการ/กิจกรรม
ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล
เทศบาลนครเชียงใหม 2
ซอมแซมอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัตงิ านของสถานธนานุบาล
เทศบาลนครเชียงใหม 3
ซอมแซมอุปกรณและเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานของ
สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม 4
ซอมแซมอุปกรณและเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานของ
สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม 5

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม 2
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม 3
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม 4
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม 5

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
(KPI)
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนฯ อยูระหวาง
(KPI)
ดําเนินการ
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ 100%

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
รอยละความสําเร็จ

ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

50,000

13,610

-

50,000

7,105

-

50,000

8,375

-

20,000

-

เนื่องจากอุปกรณ
และเครื่องมือ
เครื่องใชอยูใน
สภาพใชงานไดดี

3/๑๕๐
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศของ
สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม 5
-เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู.
จํานวน 1 เครื่อง)
-เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู.
จํานวน 1 เครื่อง)
11. ปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 2

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม 5

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม 2

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ดําเนินการ ยังไมแลว ไมได
แลวเสร็จ เสร็จและ ดําเนินการ
ตามแผนฯ อยูระหวาง
ดําเนินการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
(KPI)



-

100%

17,000

17,000

-



-

100%

21,000

21,000

-



รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(รอยละ 100)
รวม
147

-

งบประมาณที่
ไดรบั การจัดสรร
(บาท)

2,646,700

การเบิกจาย
เหตุผลทีไ่ ม
งบประมาณถึง
สามารถเบิกจาย
สิ้นปงบประมาณ
ไดตามแผนฯ
(บาท)

-

โครงการ 123,109,936 93,5 20,1 15.8 5

กันเงินไวเบิกตัดป

-
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3.4 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
1) หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดังนี้ ขอ ๒๙
(๑) กํ าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และขอ ๒๙ (๒) ดําเนินการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ขอ ๑2 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
และคณะกรรมการพั ฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
จากระเบี ย บฯ ดั งกลา วข างตน จะเห็ น ไดว าการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา
ทองถิ่น ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญอยางยิ่งของการนําแผนไปสูการปฏิบัติ เนื่องจากจะทําใหประชาชนในเขต
เทศบาลฯ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ ไดทราบถึงความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนฯ ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนและกิจกรรมที่ไดกําหนดไวในแผนฯ วาไดมีการใชทรัพยากรตางๆ เปนไปอยางเหมาะสมหรือไม
นอกจากนี้การติดตามและประเมินผลแผนฯ ยังทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการนําแผนงานหรือ
โครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น โดยในปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖2 เทศบาลนครเชียงใหมไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (Strategic Planning) ๕ ดาน ดังนี้
๑.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๒ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
๑.๔ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๕ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามระเบียบดังกลาว เทศบาลนครเชียงใหม
จึงตองมีการประเมินผลความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
(ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖1 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖2) เพื่อทราบความกาวหนา และผลการดําเนินงานวา
บรรลุวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไวหรือไม สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น
มากนอยเพียงใด และนํามาพัฒนาการดําเนินการแกไขปญหาสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหมไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจที่มุงมั่นใหทองถิ่น
เกิ ดการพั ฒ นาอย า งเต็ มศั กยภาพ จึงให ความสําคัญ ในการติดตามและประเมิน ผลความกาวหนาของการ
ดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 วาบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด (KPI) ที่วางไว
หรือไม รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลวามีมากนอยเพียงใด ตลอดจนการ
นําขอเสนอแนะที่ไดรับทราบมาทําการปรับปรุงแผนดําเนินงานเทศบาลนครเชียงใหมใหสอดคลองกับปญหา
และความตองการของประชาชนไดอยางแทจริงตอไป

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
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2) วัตถุประสงค
๑) ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
๒) วิ เ คราะห ป ญ หาของประชาชนที่ มี ต อ การดํ า เนิ น งานตามแผนการดํ า เนิ น งาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
๓) รับฟงขอเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาการดําเนินงานและการบริการของ
เทศบาลนครเชียงใหม
3) ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑) เพื่อทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
๒) เพื่ อ ทราบป ญ หาที่ มี ต อ ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
๓) เพื่อนําขอเสนอแนะมาใชเปนแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานและการบริการของ
เทศบาลนคร เชียงใหมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) วิธีการดําเนินการวิจัย
สํ า หรั บ การวิ จั ย การประเมิน ผลความพึงพอใจของประชาชนต อการใหบ ริ การของ
เทศบาลนครเชียงใหมในครั้งนี้ จะใชระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคม ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) โดยมีวิธีการวิจัย คือ การใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
5) วิธีการสุมตัวอยางและจํานวนตัวอยางที่จัดเก็บ
๕.๑ วิธีการสุมตัวอยาง
การจัดเก็บแบบสอบถามจากประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ซึ่งในป
พ.ศ.๒๕๖2 เทศบาลฯ มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๑๒2,271 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562) ดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบทราบโอกาสของความนาจะเปน ซึ่งในการนี้แตละหนวยของประชากรจะถูกเลือกเขามา
ไวในตัวอยาง (Probability Sampling) และใชวิธีการกําหนดตัวอยาง (Determination of Sample Size)
โดยคํานวณตัวอยางจากตารางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% คาความคลาดเคลื่อน 5% ซึ่ง
จากผลการคํานวณไดประชากรตัวอยางที่ตองดําเนินการจัดเก็บจํานวนทั้งสิ้น ๔๐๐ ตัวอยาง
โดยเทศบาลฯ ไดดําเนินการจัดเก็บแบบสอบถามตามเขตพื้นที่การใหบริการ
ของ เทศบาลฯ ทั้ ง ๔ แขวง ประกอบด ว ย แขวงนครพิ งค แขวงเม็ งราย แขวงกาวิล ะ แขวงศรีวิชัย และ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนโดยใชแบบสอบถามออนไลนผานทางเว็บไซตของเทศบาลฯ นอกจากนี้ ยัง
ไดจัดสงแบบสอบถามดังกลาว ไปยังหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล วัด รวมทั้ง
บริษัท รานคา และองคกรภาคีเครือขายตางๆ ในเขตเทศบาลฯ ผานทางไปรษณีย เพื่อใหขอมูลที่นํามา
วิเคราะหมีความถูกตองและครอบคลุมในทุกภาคสวน
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ตัวอยาง โดยแบงไดดังนี้

๕.๒ จํานวนตัวอยางที่จัดเก็บ
จํ านวนแบบสอบถามที่เ ทศบาลฯ ดํ าเนิ น การจัด เก็ บ ในครั้ งนี้ มีทั้ งสิ้ น 756

- การลงพื้นที่เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลฯ
ทั้ง 4 แขวงๆ ละ 100 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง
- จั ด ส ง แบบสอบถามทางไปรษณี ย ไ ปยั ง หน ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล วัด รวมทั้งบริษัท รานคา และองคกรภาคีเครือขายตางๆ ในเขตเทศบาลฯ
จํานวน 100 ตัวอยาง
- การสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานของเทศบาลฯ
ผานทางเว็บไซตของเทศบาลฯ จํานวน 256 ตัวอยาง
6) ลักษณะของแบบสอบถาม
ในการศึกษาวิจัยการประเมินผลครั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหมไดดําเนินการโดยจัดทํา
แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น โดยการวิเคราะหขอมูลในรูปของคารอยละ และแปลผลเชิงปริมาณและเชิงพรรณนา ซึ่งแบงการ
ประเมินเปน ๓ สวน ไดแก
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ส ว นที่ ๒ ผลการวิ เ คราะห ค วามพึ ง พอใจของประชาชนต อ ผลการดํ า เนิ น งานของ
เทศบาลนครเชียงใหม
สวนที่ ๓ ปญหาและข อเสนอแนะของประชาชนตอการดําเนิน งานของเทศบาลนคร
เชียงใหม
3.4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากการสอบถามกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากภาคประชาชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมทั้ง ๙๗ ชุมชน ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งประกอบดวย บริษัทหางหุนสวนจํากัด รานคา
ตลอดจนตัวแทนจากสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และองคกรภาคีเครือขายตางๆ ในเขตเทศบาลฯ จํานวน
756 ตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ ๕๐.35 มีอายุอยูระหวาง
51 – 60 ป คิดเปนรอยละ 24.89 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 41.97 และประกอบ
อาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 24.21 (ตารางที่ ๓.๑1)
ตารางที่ ๓.๑1 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม

รอยละ
50.35
49.65
๑๐๐.๐๐
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ตารางที่ ๓.๑ (ตอ)
ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
อายุ
- ต่ํากวา ๒๑ ป
- ๒๑ – ๓๐ ป
- ๓๑ – ๔๐ ป
- ๔๑ – ๕๐ ป
- ๕๑ – ๖๐ ป
- มากกวา ๖๐ ป
รวม
การศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
- อนุปริญญาหรือเทียบเทา
- ปริญญาตรี
- สูงกวาปริญญาตรี
- ไมไดเรียนหนังสือ
รวม
อาชีพหลัก
- รับจางทั่วไป
- ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
- ขาราชการ/พนักงานราชการ
- พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ
- พนักงาน/ลูกจางเอกชน
- นักเรียน/นักศึกษา
- ขาราชการบํานาญ
- แมบาน
- วางงาน
รวม

รอยละ
3.42
๑6.21
21.92
22.37
24.89
11.19
๑๐๐.๐๐
9.59
24.46
14.15
41.97
9.35
0.48
๑๐๐.๐๐
๒4.21
๒1.27
20.78
10.51
๑8.34
๔.๐๙
๑.๑๔
๐.๖๘
๐.๔๕
๑๐๐.๐๐
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3.4.2 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม
สําหรับการวิเคราะหความพึงพอใจ เทศบาลนครเชียงใหมมีการคิดคะแนนจากเกณฑระดับ
ความพึงพอใจ ดังนี้
- ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น นอยที่สุด
มีคาคะแนน ๑
- ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น นอย
มีคาคะแนน ๒
- ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ปานกลาง
มีคาคะแนน ๓
- ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มาก
มีคาคะแนน ๔
- ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มากที่สุด
มีคาคะแนน ๕
สูตรการคํานวณ : หลักเกณฑในการวิเคราะหและแปรผล ดังนี้
๑) การวิเคราะหคะแนนคําตอบ ในแตละประเด็นแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑการให
คะแนนคําตอบ แบงเปน ๕ ระดับ กําหนดชวงคะแนนเปนดังนี้
คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

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

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

๒) การวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น โดยนําคะแนนเฉลี่ยแตละขอยอยมา
รวมกัน หารดวยจํานวนขอยอย จะไดคาคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น =

(คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจขอยอยที่ ๑ + คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยที่ ๒ + ......+ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยที่ n)
จํานวนขอยอยทั้งหมด

๓) การแปรคาคะแนนความพึงพอใจในรูปของรอยละ ตามสูตรคํานวณ ดังนี้
รอยละของความพึงพอใจ =

คะแนนความพึงพอใจ x ๑๐๐
๕
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นครเชียงใหม

1) ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

จากการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลนครเชียงใหม ซึ่งจากแบบสอบถามฯ สามารถวิเคราะหผลความพึงพอใจได ดังนี้.-

ตารางที่ ๓.12 ความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลนครเชียงใหม
การดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
- การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในโครงการ/กิจกรรม
- การเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
- การประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
- มีการนําผลการติดตามไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น
- ประโยชนที่ประชาชนไดรับจาก
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม
- เทศบาลฯ ดําเนินงานดวยความ
โปรงใส/ตรวจสอบได
- การดําเนินงานในโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลฯ มีความ
คุมคากับงบประมาณ ที่ไดรับจัดสรร
- การดําเนินงานเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
- การรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
- การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

มากที่สดุ
30.00

รอยละของความพึงพอใจ
รอยละความ คา ระดับความ
เฉลี่ย พึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สดุ พึงพอใจ
50.00
6.00
8.00
6.00
78.00
3.90
มาก

19.80

40.00

30.00

6.20

4.00

75.26

3.79

มาก

24.80

47.20

11.20

4.80

8.00

74.40

3.72

มาก

24.00

32.00

31.60

8.20

4.20

72.68

3.63

มาก

18.80

40.00

30.00

8.00

3.20

72.64

3.63

มาก

24.00

30.80

30.00

7.00

8.20

71.08

3.55

มาก

19.60

36.00

28.00

11.80

4.60

70.84

3.54

มาก

23.60

28.00

26.40

12.00

10.00

68.64

3.43

มาก

20.00

31.60

25.40

15.00

8.00

68.12

3.41

มาก

16.20

28.80

35.20

11.80

8.00

66.68

3.33

ปานกลาง

22.08

36.44

25.38

9.68

6.42

71.62

3.58

มาก

จากตารางที่ ๓.12 พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ ๗1.62 โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูที่ 3.58 และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจมากที่สุด ๓ อันดับแรก
คือ การที่เทศบาลฯ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ
78.00 รองลงมาคือการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของเทศบาลฯ
คิด เป นร อยละ 75.26 และการประชาสั มพันธใหป ระชาชนรับรูขอมูล ของโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของ
เทศบาลฯ คิดเปนรอยละ ๗4.40 ตามลําดับ
สําหรับการดําเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจคอนขางนอย ซึ่งพิจารณาจากคารอยละ
ของความพึงพอใจที่อยูใน ๓ อันดับสุดทาย พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องของการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ
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66.68 ซึ่งประชาชนมีความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรจะตองใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผลโครงการตางๆ ของเทศบาลฯ เพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาลฯ เปนไปดวยความโปรงใส
ถั ดมาคื อการรายงานผลการดํ าเนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมตางๆ ของเทศบาลฯ ให
ประชาชนทราบ คิ ดเปน ร อยละ 68.12 โดยประชาชนมีความคิดเห็น วาเทศบาลฯ ควรเพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน เพื่อแจงขอมูลขาวสารผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตางๆ ของ
เทศบาลฯ ใหประชาชนไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ
และการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด คิดเปนรอยละ 68.64 ซึ่งประชาชนมีความ
คิดเห็นวาโครงการกอสรางตางๆ ของเทศบาลฯ ยังมีความลาชาและแลวเสร็จไมเปนไปตามระยะเวลาที่ได
กําหนดไวในแผนดําเนินงาน ดังนั้นผูบริหารของเทศบาลฯ จึงควรใหความสําคัญและเรงรัดการดําเนินงานใน
โครงการตางๆ ของเทศบาลฯ ใหมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.7)
แผนภูมิที่ ๓.7 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลนครเชียงใหม
หนวย : รอยละ
80.00 78.00
78.00
75.26 74.40
76.00
72.68 72.64
74.00
71.08 70.84
72.00
68.64 68.12
70.00
66.68
68.00
66.00
64.00
62.00
60.00
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เชียงใหม

2) ความพึงพอใจในของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลนคร

2.1 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในภาพรวม
จากการวิ เ คราะห ขอ มู ล ความพึ งพอใจของประชาชนต อ ผลการดํ าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร ในภาพรวมของเทศบาลนครเชีย งใหม พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับ
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 70.35 และมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.52 (รายละเอียดตามตารางที่ 3.13)
ตารางที่ ๓.13 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม
การดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร

แขวง
นครพิงค
- ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนา 74.98
ดานโครงสรางพื้นฐาน
- ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการ 73.90
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนา 73.72
คุณภาพชีวิตและจิตสํานึก
ดานศิลปวัฒนธรรม
82.14
- ยุทธศาสตรที่ ๔ การ
เสริมสรางความปลอดภัย
และบรรเทาสาธารณภัย
- ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหาร 72.44
จัดการและพัฒนาองคกร
ภาพรวม
75.44

รอยละของความพึงพอใจ
รอยละ
คา
แขวง
แขวง
แขวง หนวยงาน ความพึงพอใจ เฉลี่ย
กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย ที่เกีย่ วของ ในภาพรวม
67.24 70.61 69.38 63.85
69.71
3.49

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก

67.89

68.05

68.59

64.31

68.94

3.45

มาก

69.41

70.21

69.43

69.51

70.51

3.53

มาก

70.36

71.83

72.65

67.58

73.43

3.67

มาก

68.26

69.66

69.31

64.32

69.16

3.46

มาก

68.63

70.07

69.87

65.91

70.35

3.52

มาก

และเมื่อพิจารณาเปนรายยุทธศาสตร พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจการ
ดําเนินงานของเทศบาลฯ ในการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัยมากที่สุด คิดเปนรอยละ
๗3.43 รองลงมาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 70.51 ถัดมาคือ
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน คิดเปนรอยละ 69.71 ถัดมาคือการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร คิดเปน
ร อยละ 69.16 และการจั ด การทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม คิดเป น รอยละ ๖8.94 ตามลําดั บ
(รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.8)
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แผนภูมิที่ ๓.8 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม
หนวย : รอยละ
74

73.43

73
72

70.51

71
70

69.71

69.16

68.94

69
68
67
66

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 5

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนจากการใหบริการจําแนกตามพื้นที่บริการ พบวา
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจการใหบริการของแขวงนครพิงคมากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.44 รองลงมา
คือแขวงเม็งราย คิดเปนรอยละ 70.07 ถัดมาคือแขวงศรีวิชัย คิดเปนรอยละ 69.87 และแขวงกาวิละ
คิดเปนรอยละ 68.63 ตามลําดับ (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.9)
แผนภูมิที่ ๓.9 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานจําแนกตามพื้นที่บริการของ
เทศบาลนครเชียงใหม
หนวย : รอยละ
76

75.44

74
72

70.07

70

69.87

68.63

68
66
64

แขวงนครพิงค

แขวงเม็งราย

แขวงศรีวิชัย

แขวงกาวิละ
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นครเชียงใหม

2.2 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานแยกตามยุทธศาสตรของเทศบาล

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ในส ว นของความพึงพอใจของประชาชนต อผลการดํ าเนิน งานของเทศบาลนคร
เชียงใหมในยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 69.71 และมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.4๙ (รายละเอียดตามตารางที่ 3.14)
ตารางที่ ๓.14 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม
ในยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
การดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร

- การดูแลรักษา และการ
ปรับปรุงซอมแซมถนนในเขต
เทศบาลฯ
- การดูแลรักษา และการ
ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา
สาธารณะ
- การปรับปรุง ตกแตง ภูมิทัศน
ในเขตเทศบาลฯ
- การทาสีตีเสนจราจรและการ
ปรับปรุงซอมแซมไฟสัญญาณ
จราจร
- การดูแลรักษา และการ
ปรับปรุงซอมแซมระบบระบาย
น้ํา และรางระบายน้ํา
- การใหบริการรถโดยสาร
ประจําทางของเทศบาลฯ
ภาพรวม

แขวง
นครพิงค
74.19

รอยละของความพึงพอใจ
รอยละความ คา ระดับความ
แขวง
แขวง
แขวง หนวยงาน พึงพอใจใน เฉลี่ย พึงพอใจ
กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย ที่เกีย่ วของ ภาพรวม
69.18

70.72

71.67

66.54

70.85

3.54

มาก

74.26

66.53

70.11

71.30

59.62

70.67

3.53

มาก

74.74

67.35

72.55

70.56

64.62

70.13

3.51

มาก

74.68

65.71

69.58

52.59

63.08

69.96

3.50

มาก

74.68

66.97

71.88

70.56

62.31

69.26

3.46

มาก

76.34

67.76

68.87

79.63

66.92

67.37

3.37

ปานกลาง

74.98

67.24

70.61

69.38

63.85

69.71

3.49

มาก

และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ จําแนก
ตามพื้นที่การใหบริการ พบวา แขวงที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือแขวงนครพิงค คิดเปนรอยละ
74.98 รองลงมาคือแขวงเม็งราย คิดเปนรอยละ 70.61 ถัดมาคือแขวงศรีวิชัย คิดเปนรอยละ 69.38 และ
แขวงกาวิละ คิดเปนรอยละ 67.24 ตามลําดับ (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.10)
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แผนภูมิที่ ๓.10 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมใน
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (จําแนกตามพื้นที่บริการ)
หนวย : รอยละ
76

74.98

74
72

70.61

70

69.38
67.24

68
66
64
62

แขวงนครพิงค

แขวงเม็งราย

แขวงศรีวิชัย

แขวงกาวิละ

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมใน
ยุทธศาสตร การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ นฐาน จํ าแนกตามประเด็นยุ ทธศาสตร พบวา ๓ อัน ดับ แรกที่ ป ระชาชน
สวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การดูแลรักษาและการปรับปรุงซอมแซมถนนในเขตเทศบาลฯ คิดเปน
รอยละ 70.85 รองลงมาคือการดูแลรักษา และการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะ คิดเปนรอยละ
70.67 และการปรับปรุง ตกแตง ภูมิทัศนในเขตเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 70.13 ตามลําดับ
สําหรับการดําเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจคอนขางนอย ซึ่งพิจารณาจากคารอยละ
ของความพึ ง พอใจที่ อยู ใน ๓ อั น ดั บ สุ ด ท าย พบวา ประชาชนมี ความพึ งพอใจนอ ยที่ สุ ดในเรื่ อ งของการ
ใหบริการรถโดยสารประจําทางของเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 67.37 ซึ่งประชาชนมีความคิดเห็นวา เสนทาง
การเดินรถโดยสารประจําทางของเทศบาลฯ ยังไมครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ และจํานวนรถโดยสาร
ที่ใหบริการยังมีนอยเกินไป
ถั ด มาคื อ การดู แ ลรั ก ษา และการปรั บ ปรุ ง ซ อ มแซมระบบระบายน้ํ า และรางระบายน้ํ า
คิดเปนรอยละ 69.26 ซึ่งประชาชนมีความคิดเห็นวา เทศบาลฯ ควรมีการวางแผนและดําเนินการปรับปรุง
ซอมแซมระบบระบายน้ํา และรางระบายน้ําในชวงฤดูรอนเพื่อใหสามารถแกไขปญหาน้ําระบายไดทันในชวง
ฤดูฝน
และการทาสี ตี เ ส น จราจรและการปรั บ ปรุ ง ซ อ มแซมไฟสั ญ ญาณจราจร คิ ด เป น ร อ ยละ
69.96 ซึ่งประชาชนมีความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรมีการทาสีตีเสนถนนใหชัดเจนและตรวจสอบ ปรับปรุง
ซอมแซมสัญญาณไฟจราจรอยูในสภาพที่ดีเสมอ เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน (รายละเอียดตาม
แผนภูมิที่ 3.11)
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แผนภูมิที่ ๓.11 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมใน
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)
หนวย : รอยละ
72
70.85
71
70
69
68
67
66
65

70.67

70.13

69.96

69.26
67.37

ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในสวนของความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมใน
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวาในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 68.94 และมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.45 (รายละเอียดตามตารางที่ 3.15)
ตารางที่ ๓.15 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมใน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร

- การรักษาความสะอาดและการ
บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย/สิ่ง
ปฏิกูลในเขตเทศบาลฯ
- การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การ
อนุรักษตนไมใหญ และการ
ใหบริการสวนสาธารณะ
- การปองกันและแกไขปญหาน้ํา
ทวมขังในเขตเทศบาลฯ
- การปรับปรุงคุณภาพน้ําในแมน้ํา
คูคลองในเขตเทศบาลฯ
- การเฝาระวังแกไขปญหาหมอก
ควันและมลพิษทางอากาศใน
เขตเทศบาลฯ
ภาพรวม

แขวง
นครพิงค
74.89

รอยละของความพึงพอใจ
รอยละความ คา ระดับความ
แขวง
แขวง
แขวง หนวยงาน พึงพอใจใน เฉลี่ย พึงพอใจ
กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย ที่เกีย่ วของ ภาพรวม
69.59 70.74 71.67 68.85
71.36
3.57
มาก

73.76

69.07

69.36

70.00

70.00

70.45

3.52

มาก

72.98

68.37

๖7.63

71.30

58.85

68.78

3.44

มาก

74.26

66.53

67.37

68.89

62.31

68.41

3.42

มาก

73.62

65.92

65.21

61.11

61.54

65.71

3.29 ปานกลาง

72.96

67.89

68.05

68.59

64.31

68.94

3.45

มาก
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และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ จําแนกตาม
พื้นที่การใหบริการ พบวา แขวงที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ แขวงนครพิงค คิดเปนรอยละ 72.96
รองลงมาคื อ แขวงศรี วิ ชั ย คิ ด เป น ร อ ยละ 68.59 ถั ด มาคื อ แขวงเม็ ง ราย คิ ด เป น ร อ ยละ 68.05 และ
แขวงกาวิละ คิดเปนรอยละ 67.89 ตามลําดับ (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.12)
แผนภูมิที่ ๓.12 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมในยุทธศาสตร
ที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (จําแนกตามพื้นที่บริการ)
หนวย : รอยละ
74
72.96
73
72
71
70
69
68
67
66
65
แขวงนครพิงค

68.59

แขวงศรีวิชัย

68.05

67.89

แขวงเม็งราย

แขวงกาวิละ

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมใน
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร พบวา ๓ อันดับ
แรกที่ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การรักษาความสะอาดและการบริการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 71.36 รองลงมาคือการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การอนุรักษ
ตนไมใหญ และการใหบริการสวนสาธารณะ คิดเปนรอยละ 70.45 และการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
ขังในเขตเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 68.78 ตามลําดับ
สําหรับการดําเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจคอนขางนอย ซึ่งพิจารณาจากคารอยละ
ของความพึงพอใจที่อยูใน 2 อันดับสุดทาย พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องของการเฝาระวัง
แกไขปญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในเขตเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 65.71 เนื่องจากปญหาฝุน
ละอองขนาดเล็กที่ประชาชนในเมืองเชียงใหมตองเผชิญมีปริมาณสูงทุกป ดังนั้นเทศบาลฯ ควรบูรณาการ
รวมกับทุกภาคสวนหาแนวทางปองกันปญหาดังกลาวอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนใหมากยิ่งขึ้น
ถัดมาคือการปรับปรุงคุณภาพน้ําในแมน้ํา คูคลองในเขตเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 68.41
โดยประชาชนมีความคิดเห็นวา เทศบาลฯ ควรหามาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการปลอยน้ําเสีย
ของโรงแรม รานคาและบานเรือนที่อยูบริเวณใกลกับแมน้ําลําคลองอยางเขมงวดมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดตาม
แผนภูมิที่ 3.13)
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แผนภูมิที่ ๓.13 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมในยุทธศาสตร
ที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)
หนวย : รอยละ
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62

71.36

70.45
68.78

68.41
65.71

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
ในสวนของความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมใน
ยุทธศาสตรการพั ฒนาคุณภาพชีวิ ตและจิ ต สํานึกดานศิล ปวัฒ นธรรม พบวาในภาพรวมประชาชนมี ความ
พึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละ 70.51 และมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.53 (รายละเอียดตามตารางที่ 3.16)
ตารางที่ ๓.16 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
การดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร

- การสังคมสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
และการใหความชวยเหลือเด็ก
ผูสูงอายุ คนพิการและ
ผูดอยโอกาสในชุมชน
- การใหบริการดานการแพทยและ
การบริการดานการสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลฯ

รอยละของความพึงพอใจ
รอยละความ คา ระดับความ
แขวง
แขวง
แขวง
แขวง หนวยงาน พึงพอใจใน เฉลี่ย พึงพอใจ
นครพิงค กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย ที่เกีย่ วของ ภาพรวม
80.85 72.26
75.65 81.12 70.59
76.80
3.84
มาก

72.77

67.16

69.58

69.44

70.77

70.00

3.52

มาก
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ตารางที่ ๓.16 (ตอ)

การดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร

- การฝกอบรมใหความรูและการ
พัฒนาอาชีพใหกับประชาชนใน
ชุมชน
- การใหบริการดานการศึกษาแก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ
- การสงเสริมการทองเที่ยวและ
การใหความสําคัญในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของชาวลานนา
- การสงเสริมในดานการกีฬา และ
การสันทนาการใหกับประชาชน
ในชุมชน
ภาพรวม

แขวง
นครพิงค
78.09

รอยละของความพึงพอใจ
รอยละความ คา ระดับความ
แขวง
แขวง
แขวง หนวยงาน พึงพอใจใน เฉลี่ย พึงพอใจ
กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย ที่เกีย่ วของ ภาพรวม
68.66 69.28 66.11 66.54
69.91
3.50
มาก

70.00

69.80

70.63

67.41

71.52

69.69

3.48

มาก

71.49

69.25

68.84

67.48

70.59

69.36

3.47

มาก

69.15

68.60

67.45

65.05

66.67

67.38

3.37 ปานกลาง

73.72

69.41

70.21

69.43

69.51

70.51

3.53

มาก

และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ จําแนกตาม
พื้นที่การใหบริการ พบวา แขวงที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ แขวงนครพิงค คิดเปนรอยละ 73.72
รองลงมาคือแขวงเม็งราย คิดเปนรอยละ 70.21 ถัดมาคือแขวงศรีวิชัย คิดเปนรอยละ 69.43 และแขวงกาวิละ
คิดเปนรอยละ 69.41 ตามลําดับ (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.14)
แผนภูมิที่ ๓.14 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมในยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม (จําแนกตามพื้นที่บริการ)
หนวย : รอยละ
75
74

73.72

73
72
71

70.21

70

69.43

69.41

แขวงศรีวิชัย

แขวงกาวิละ

69
68
67

แขวงนครพิงค

แขวงเม็งราย
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เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมใน
ยุทธศาสตร การพั ฒนาคุ ณภาพชีวิ ตและจิต สํานึกดานศิ ลปวัฒ นธรรมจํ าแนกตามประเด็ นยุ ทธศาสตร พบวา
๓ อันดับแรกที่ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การสังคมสงเคราะหเบี้ยยังชีพและการใหความ
ชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในชุมชน คิดเปนรอยละ 76.80 รองลงมาคือ การใหบริการ
ดานการแพทยและการบริการดานการสาธารณสุขในเขตเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 70.00 และการฝกอบรม
ใหความรูและการพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนในชุมชน คิดเปนรอยละ 69.91 ตามลําดับ
สําหรับการดําเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจคอนขางนอย ซึ่งพิจารณาจากคารอยละ
ของความพึงพอใจที่อยูใน ๓ อันดับสุดทาย พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องของการสงเสริม
ในดานการกีฬา และการสันทนาการใหกับประชาชนในชุมชน คิดเปนรอยละ 67.38 โดยประชาชนสวนใหญ
ใหความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรมีการเพิ่มจํานวนอุปกรณและเครื่องเลนสําหรับใหประชาชนไดออกกําลังกาย
ในสวนสาธารณะของเทศบาลฯ ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนที่เขามาใชบริการ และควรมีการ
ดูแลรักษาทําความสะอาด รวมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณและเครื่องเลนตางๆ ใหอยูในสภาพดี
อยูเสมอ
ถัดมาคือ การสงเสริมการทองเที่ยวและการใหความสําคั ญในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของชาวลานนา คิดเปนรอยละ 69.36 ซึ่งประชาชนมีความคิดเห็นวา ที่ผานมาวาเทศบาลฯ มีการจัด
กิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ของชาวล า นนาค อ นข า งน อ ย ดั ง นั้ น เพื่ อ ให
ศิลปวัฒนธรรมของชาวลานนาคงอยูสืบตอไป เทศบาลฯ จึงควรมีการสงเสริมใหประชาชนและนักทองเที่ยวได
เขามามีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวลานนาใหมากยิ่งขึ้น
และการใหบริการดานการศึกษาแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 69.69
โดยประชาชนมีความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรมีการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ให
มีคุณภาพเทียบเทาโรงเรียนเอกชนเพื่อใหนักเรียนที่จบออกไปมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะไปแขงขันกับ
นักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่นๆ ไดอยางมีคุณภาพ (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.15)
แผนภูมิที่ ๓.15 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมในยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)
หนวย : รอยละ
76.80
78.00
76.00
74.00
72.00
70.00
68.00
66.00
64.00
62.00

70.00

69.91

69.69

69.36

67.38
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสงเสริมความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
ในส วนของความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนิน งานของเทศบาลนครเชี ยงใหม
ในยุทธศาสตรการสงเสริมความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัยอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยคิดเปนรอยละ
73.43 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 (รายละเอียดตามตารางที่ 3.17)
ตารางที่ ๓.17 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสงเสริมความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
การดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร

แขวง
นครพิงค
83.62

- การปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนและนักทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลฯ ผานกลอง
วงจรปด (CCTV)
- ความพรอมในการปองกันและ 81.70
บรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย
รวมทั้งอัคคีภัย
- การออกเทศบัญญัติ เพื่อจัด
81.08
ระเบียบรักษาความสงบเรียบรอย
ในชุมชน เชน การออกเทศบัญญัติ
ควบคุมความสูงของอาคารในเขต
เมืองเกา เปนตน
ภาพรวม
82.14

รอยละของความพึงพอใจ
รอยละความ คา ระดับความ
แขวง
แขวง
แขวง หนวยงาน พึงพอใจใน เฉลี่ย พึงพอใจ
กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย ที่เกีย่ วของ ภาพรวม
69.46 74.95 76.82 67.84
75.27 3.76
มาก

70.77

71.49

71.96

69.41

73.41

3.67

มาก

70.87

69.05

69.16

65.49

71.60

3.58

มาก

70.36

71.83

72.65

67.58

73.43

3.67

มาก

และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ จําแนก
ตามพื้นที่การใหบริการ พบวา แขวงที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือแขวงนครพิงค คิดเปนรอยละ 82.14
รองลงมาคือแขวงศรีวิชัย คิดเปนรอยละ 72.65 ถัดมาคือแขวงเม็งราย คิดเปนรอยละ 71.83 และแขวงกาวิละ
คิดเปนรอยละ 70.36 ตามลําดับ (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.16)
แผนภูมิที่ ๓.16 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมยุทธศาสตร
ที่ 4 ดานการสงเสริมความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย (จําแนกตามพื้นที่บริการ)
หนวย : รอยละ
85
82.14
80
75

72.65

71.83

แขวงศรีวิชัย

แขวงเม็งราย

70

70.36

65
60

แขวงนครพิงค

แขวงกาวิละ
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ในสวนของความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมใน
ยุทธศาสตรการสงเสริมความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัยจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร พบวา ประชาชน
สวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
และนักทองเที่ยวในเขตเทศบาลฯ ผานกลองวงจรปด (CCTV) คิดเปนรอยละ 75.27
สําหรับการดําเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจคอนขางนอย ซึ่งพิจารณาจากคารอยละ
ของความพึ งพอใจที่ อยู ในอั น ดั บ สุ ด ท า ย พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องของการออก
เทศบัญญัติ เพื่อจัดระเบียบรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน ไดแก การออกเทศบัญญัติควบคุมความสูงของ
อาคารในเขตเมืองเกา คิดเปนรอยละ 71.60 โดยประชาชนใหความเห็นวาเทศบาลฯ จะตองเขมงวดใหมาก
ยิ่งขึ้นในการดําเนินการจัดระเบียบอาคารตางๆ ในเขตพื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม โดยเทศบาลฯ ควรมีการ
ดําเนิ นการทาสีอาคารใหเ ปน สีโ ทนเดีย วกั นในทุกๆ อาคาร เพื่อใหเกิดความสวยงามและกลายเปน แหลง
ทองเที่ยวหรือแลนดมารกแหงใหมที่นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติสามารถเขามาทองเที่ยวและ
ถายรูปเพื่อเผยแพรความสวยงามของเมืองเชียงใหมตอไป (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.17)
แผนภูมิที่ ๓.17 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมในยุทธศาสตร
ที่ 4 การสงเสริมความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)
หนวย : รอยละ
76.00

75.27

75.00
74.00
73.00
72.00

73.41
71.60

71.00
70.00
69.00
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ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
ในสวนของความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมใน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร พบวา ในภาพรวมประชาชนพึงพอใจในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 69.16 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 (รายละเอียดตามตารางที่ 3.18)
ตารางที่ ๓.18 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
การดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร
- ความสะดวกรวดเร็วในการ
ใหบริการของเทศบาลฯ
- เปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในการดําเนินงาน
ของเทศบาลฯ
- ความสะดวกในการแจงเรื่อง
รองเรียนผานศูนยกลางการรับ
เรื่องรองเรียน (Call Center)
ผานเว็บไซต หรือเฟสบุคของ
เทศบาลฯ
- การประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสารของเทศบาลฯ
- เปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการวางแผนและการ
ดําเนินงานของเทศบาลฯ
- การนําระบบ online เขามา
ใหบริการเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกประชาชน เชน
การใหบริการเครื่องกดบัตรคิว
ออนไลน และการชําระภาษีผาน
ระบบ QR Code ฯลฯ
- การดําเนินงานของเทศบาลฯ
เปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนดไว
ภาพรวม

แขวง
นครพิงค
72.17

รอยละของความพึงพอใจ
รอยละความ คา ระดับความ
แขวง
แขวง
แขวง หนวยงาน พึงพอใจใน เฉลี่ย พึงพอใจ
กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย ที่เกีย่ วของ ภาพรวม
69.68 73.48 68.60 67.84
70.53
3.53
มาก

73.40

68.82

68.21

70.84

63.92

69.59

3.48

มาก

73.83

69.46

71.49

65.98

64.71

69.43

3.47

มาก

73.12

68.39

69.57

68.41

65.49

69.32

3.47

มาก

73.76

68.17

68.84

70.65

60.39

69.20

3.46

มาก

68.94

69.01

71.18

67.48

69.80

69.17

3.46

มาก

71.28

67.10

68.94

71.03

63.92

68.97

3.45

มาก

74.98

68.26

69.66

69.31

64.32

69.16

3.46

มาก

และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ จําแนกตาม
พื้นที่การใหบริการ พบวา แขวงที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือแขวงนครพิงค คิดเปนรอยละ 74.98
รองลงมาคือแขวงเม็งราย คิดเปนรอยละ 69.66 ถัดมาคือแขวงศรีวิชัย คิดเปนรอยละ 69.31 และแขวง
กาวิละ คิดเปนรอยละ 68.26 ตามลําดับ (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.12)
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แผนภูมิที่ ๓.12 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมยุทธศาสตร
ที่ ๕ การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร (จําแนกตามพื้นที่บริการ)
หนวย : รอยละ
76

74.98

74
72
70

69.66

69.31

แขวงเม็งราย

แขวงศรีวิชัย

68

68.26

66
64

แขวงนครพิงค

แขวงกาวิละ

ในส วนของความพึ งพอใจของประชาชนต อผลการดํ าเนิ นงานของเทศบาลนครเชี ยงใหม ใน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร พบวา ๓ อันดับแรกที่ประชาชน
สวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการของเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 70.53
รองลงมาคือเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานชองทางตางๆ คิดเปนรอยละ 69.59
และความสะดวกในการแจงเรื่องรองเรียนผานศูนยกลางการรับเรื่องรองเรียน (Call Center) ผานเว็บไซต หรือ
เฟสบุค ของเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 69.43 ตามลําดับ
สําหรับการดําเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจคอนขางนอย ซึ่งพิจารณาจากคารอยละ
ของความพึ ง พอใจที่ อยู ใน ๓ อั น ดั บ สุ ดท าย พบว า ประชาชนมี ความพึ งพอใจน อ ยที่ สุ ด ในเรื่ อ งของการ
ดําเนินงานของเทศบาลฯ ยังไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว คิดเปนรอยละ 68.97 โดยประชาชนเห็น
ควรใหผูบริหารเทศบาลฯ ใหความสําคัญและเรงรัดการดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของเทศบาลฯ
ใหแลวเสร็จทันตามแผนดําเนินงานที่ไดกําหนดไว
ถัดมาคือการนําระบบ Online เขามาใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน เชน
การใหบริการเครื่องกดบัตรคิวออนไลน และการชําระภาษีผานระบบ QR Code ฯลฯ คิดเปนรอยละ 69.17
โดยประชาชนใหความคิดเห็นวานอกจากบริการดังกลาวขางตนแลว เทศบาลฯ ควรนําระบบเทคโนโลยีหรือ
application ใหมๆ เขามาใช เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริการใหกับประชาชนที่มาติดตอราชการ
และการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนและการดําเนินงานของเทศบาลฯ
คิดเปนรอยละ 69.20 โดยประชาชนใหความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรมีการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในทุกขั้นตอนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลฯ ไดจัดขึ้น (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3.18)
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แผนภูมิที่ ๓.18 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหมยุทธศาสตร
ที่ ๕ การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)
หนวย : รอยละ
71.00
70.50
70.00
69.50
69.00

70.53

69.59

69.43

69.32

69.20

69.17

68.97

68.50
68.00
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3.4.3 ปญหาและขอเสนอแนะของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม
จากการรวบรวมและวิ เ คราะห ข อ มู ล ในส ว นของคํ า ถามปลายเป ด พบว า ป ญ หาและ
ข อ เสนอแนะต อ การดํ า เนิ น งานของเทศบาลฯ ที่ ป ระชาชนต อ งการให เ ทศบาลฯ ดํ า เนิ น การแก ไ ข
สามารถจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรไดดังนี้
1) ปญหาและขอเสนอแนะในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
จากการจัดเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 756 ตัวอยาง พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน
ทั้งสิ้น 125 คน โดยปญหาสวนใหญที่ผูตอบแบบสอบถามตองการใหเทศบาลฯ ดําเนินการแกไขมากที่สุดคือ
ปญหาพื้นผิวถนนชํารุด จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 28.00 โดยผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรมีการจัดสงเจาหนาที่ลงพื้นที่สํารวจสภาพพื้นผิวจราจรในเขตเทศบาลฯ อยูเสมอ
พรอมทั้งดําเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนไมใหเปนหลุมเปนบอ รวมทั้งแกไขปญหาฝาทอและรางระบายน้ําบนถนนที่
มีความสูงต่ําไมเทากัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
รองลงมาคือ ปญหาการประชาสัมพันธขอมูลรถโดยสารประจําทางของเทศบาลฯ จํานวน
29 คน คิดเปนรอยละ 23.20 โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ
เสนทางการเดินรถโดยสาร รวมทั้งควรมีการจัดทําปายประชาสัมพันธเพื่อแจงใหประชาชนที่มาใชบริการไดทราบ
ถึงชวงเวลาที่รถโดยสารจะมาจอด ณ บริเวณจุดรับ-สงผูโดยสารในแตละปาย
ถัดมาคือ ปญหาไฟฟาสองสวางไมครอบคลุมในทุกพื้นที่และบางจุดเกิดการชํารุดเสียหาย
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 20.00 โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรดําเนินการ
ติดตั้งไฟฟาแสงสวางใหครอบคลุมเพียงพอ โดยเฉพาะตามจุดเสี่ยงตางๆ รวมทั้งดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุง
ซอมแซมระบบไฟฟาในถนนหลัก และถนนซอยตางๆ ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ
ถัดมาคือ ปญหาการทาสีตีเสนจราจรบนพื้นถนนไมชัดเจน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ
16.00 โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรมีการทาสีตีเสนถนน และทางมาลายใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริเวณถนนรอบคูเมืองเพื่อปองกันความสับสนและลดอุบัติเหตุในการจราจร
และปญหาการเดินสายไฟฟา สายโทรศัพท และสายเคเบิ้ลไมเปนระเบียบเรียบรอย
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 12.80 โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรนําสายไฟฟา
สายโทรศัพทลงใตดิน เพื่อความปลอดภัยตอประชาชนและเปนการปรับปรุงภูมิทัศนใหเมืองเชียงใหมมีความ
สวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย (รายละเอียดตามตารางที่ 3.19)
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ตารางที่ 3.19 ปญหาในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ปญหา
 ปญหาพื้นผิวถนนชํารุด
 ปญหาการประชาสัมพันธขอมูลรถโดยสารประจําทางของเทศบาลฯ
 ปญหาไฟฟาสองสวางไมครอบคลุมในทุกพื้นที่และบางจุดเกิดการชํารุดเสียหาย
 ปญหาการทาสีตีเสนจราจรบนพื้นถนนไมชัดเจน
 ปญหาการเดินสายไฟฟา สายโทรศัพท และสายเคเบิ้ลไมเปนระเบียบเรียบรอย
รวม

จํานวน
35
29
25
20
16
125

รอยละ
28.00
23.20
20.00
16.00
12.80
100.00

แผนภูมิที่ ๓.19 ปญหาในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
หนวย : รอยละ
30.00
25.00
20.00
15.00

28.00
23.20

20.00
16.00

12.80

10.00
5.00
-
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2) ปญหาและขอเสนอแนะในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในสวนของปญหาและขอเสนอแนะในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พบวา มีผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นในดานดังกลาว จํานวนทั้งสิ้น 96 คน โดยปญหาสวนใหญที่
ผูตอบแบบสอบถามตองการใหเทศบาลฯ ดําเนินการแกไขมากที่สุดคือ
ปญหาการอุดตันของทอระบายน้ําและทางน้ําไหลจนทําใหเกิดน้ําทวมขัง จํานวน 30 คน
คิดเปนรอยละ 31.25 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรมีการขุดลอกทอระบายน้ําอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งควรใหสมาชิกจิตอาสารวมกันจัดเก็บขยะเพื่อไมใหขยะไปกีดขวางทางน้ําไหลซึ่งอาจทําใหเกิด
ปญหาน้ําทวมขังได
รองลงมาคือ ปญหาขยะและการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลฯ จํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ 28.13 โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรมีการรักษาความสะอาดและจัดเก็บ
ขยะในตัวเมืองใหครอบคลุมทุกพื้นที่
ถัดมาคือ ปญหาขยะและน้ําเนาเสียในคลองแมขา จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 19.79
โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรมีการรณรงคและปลูกจิตสํานึกใหประชาชนไดตระหนัก
และสนใจในการรักษาสิ่งแวดลอมใหมากยิ่งขึ้น
ถัดมาคือ ปญหาภูมิทัศนในเขตเมืองเชียงใหมไมสวยงาม จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ
15.63 โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนตกแตงไมดอกไม
ประดับในเมืองใหมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปญหามลพิษอากาศเพิ่มความสวยงามใหเมืองเชียงใหม
และปญหากิ่งไมหลนใสทรัพยสินของประชาชนเสียหาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.21
โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรมีการตัดแตงตนไมบริเวณริมถนนและรอบคูเมืองใหมี
ความสวยงามและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักทองเที่ยว (รายละเอียดตามตารางที่ 3.20)
ตารางที่ 3.20 ปญหาในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปญหา
จํานวน
30
 ปญหาการอุดตันของทอระบายน้ําและทางน้ําไหลจนทําให
เกิดน้ําทวมขัง
27
 ปญหาขยะและการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลฯ

รอยละ
31.25
28.13

 ปญหาขยะและน้ําเนาเสียในคลองแมขา

19

19.79

 ปญหาภูมิทัศนในเขตเมืองเชียงใหมไมสวยงาม

15

15.63

 ปญหากิ่งไมหลนใสทรัพยสินของประชาชนเสียหาย
รวม

5

5.21

96

100.00
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แผนภูมิที่ ๓.20 ปญหาในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หนวย : รอยละ
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
-

31.25

28.13
19.79

15.63
5.21

3) ปญหาและขอเสนอแนะในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
ในส วนของป ญหาและข อเสนอแนะในด านการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตและจิ ตสํ านึกด าน
ศิลปวัฒนธรรม พบวา มีผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นในดานดังกลาว จํานวนทั้งสิ้น 106 คน โดย
ปญหาสวนใหญที่ผูตอบแบบสอบถามตองการใหเทศบาลฯ ดําเนินการแกไขมากที่สุดคือ
ปญหารายไดของประชาชนไมเพียงพอตอการดํารงชีพ จํ านวน 34 คน คิดเปนรอยละ
32.08 โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา เทศบาลฯ ควรมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในทองถิ่น โดยการ
ปรั บปรุ งแหล งการค าเดิ มที่ ซบเซา และจั ดหาสถานที่ค าแห งใหม ให กั บประชาชนในเขตเทศบาลฯ รวมทั้ ง
ดําเนินการจัดอบรมอาชีพเสริมใหกับประชาชน เพื่อเปนการเพิ่มรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รองมาคือ ปญหาการลงพื้นที่เพื่อใหบริการประชาชนไมครอบคลุมและทั่วถึง จํานวน 28
คน คิดเปนรอยละ 26.42 โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา เทศบาลฯ ควรเพิ่มจํานวนการออกหนวย
บริการประชาชนเคลื่อนที่ใหครอบคลุมและทั่วถึงในทุกชุมชน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธวัน-เวลา และประเภท
การใหบริการกับประชาชนในชุมชนไดรับทราบลวงหนา
ถัดมาคือ ปญหาความปลอดภัยและสุขอนามัยในตลาดสด จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ
19.81 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา เทศบาลฯ ควรมีการตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัย
ของอาหาร เนื้อสัตว พืชผักและผลไมที่ขายในตลาดสด นอกจากนี้เทศบาลฯ ควรมีการลางทําความสะอาดตลาด
สดเปนประจํา เพื่อใหเกิดสุขอนามัยและความปลอดภัยของพอคา แมคา รวมถึงประชาชนที่มาซื้อสินคาจากตลาด
ไปอุปโภคบริโภค
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ถัดมาคือ ปญหาเด็กและเยาวชนติดการพนันและเกมออนไลน จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 12.26 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา เทศบาลฯ ควรจัดระเบียบและจัดโซน (Zoning) รานเกม
ในเขตตัวเมืองเชียงใหมใหหางไกลจากสถาบันการศึกษา
และปญหาเสพยาเสพติดในเด็กและเยาวชน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 9.43 โดย
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา เทศบาลฯ ควรมีมาตรการปองปรามปญหายาเสพติดภายในโรงเรียนและ
สงเสริมใหโรงเรียนเทศบาลฯ เปนโรงเรียนตัวอยางของจังหวัดเชียงใหมที่ปลอดจากปญหายาเสพติด นอกจากนี้
เทศบาลฯ ควรสงเสริมใหเด็กและเยาวชนหันมาสนใจในการเลนกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางรางกาย
ใหแข็งแรงมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดตามตารางที่ 3.21)
ตารางที่ 3.21 ปญหาในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
ปญหา
จํานวน






34
28
21
13
10
106

ปญหารายไดของประชาชนไมเพียงพอตอการดํารงชีพ
ปญหาการลงพื้นที่เพื่อใหบริการประชาชนไมครอบคลุมและทั่วถึง
ปญหาความปลอดภัยและสุขอนามัยในตลาดสด
ปญหาเด็กและเยาวชนติดการพนันและเกมออนไลน
ปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน
รวม

รอยละ
32.08
26.42
19.81
12.26
9.43
100.00

แผนภูมิที่ ๓.21 ปญหาในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
หนวย : รอยละ
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
-

32.08
26.42
19.81
12.26

9.43
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4) ปญหาและขอเสนอแนะในดานการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
ในสวนของปญหาและขอเสนอแนะในดานการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทา
สาธารณภัย พบวา มีผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นในดานดังกลาว จํานวนทั้งสิ้น 80 คน โดยปญหา
สวนใหญที่ผูตอบแบบสอบถามตองการใหเทศบาลฯ ดําเนินการแกไขมากที่สุดคือ
ปญหาการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ไมครอบคลุมในทุกพื้นที่ จํานวน 28 คน คิดเปน
รอยละ 35.00 โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรเพิ่มการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
รองมาคือปญหาการขายสินคาบนทางเทา จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 23.75 โดย
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรมีการจัดระเบียบพอคาแมคาที่มาขายสินคาบนทางเทา
โดยเฉพาะบริเวณตลาดตางๆ เนื่องจากทําใหประชาชนและนักทองเที่ยวเดินทางสัญจรลําบาก หรืออาจจะตอง
ลงมาเดินบนถนน ซึ่งอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได
ถัดมาคือปญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 17.50
โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาเทศบาลฯ ควรมีมาตรการที่เขมงวดในการจับปรับรถที่จอดในพื้นที่หาม
จอด รวมทั้งการจอดรถบนทางเทา และจอดรถกีดขวางการจราจรซึ่งเปนปญหาใหญที่ทําใหการจราจรในเมือง
ติดขัด
ถัดมาคือการอบรมใหความรูแกประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติ
ตางๆ ยังไมครอบคลุมในทุกชุมชน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 13.75 โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
วาเทศบาลฯ ควรมีการจัดอบรมความรูใหกับประชาชนทุกชุมชนไดรูจักวิธีการปองกันและแกไขปญหาจาก
ภัยพิบัติตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาในเบื้องตนกอนที่จะไดรับการชวยเหลือจากเจาหนาที่รัฐที่มีความชํานาญงาน
ตอไป
และปญหาการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่จุดเสี่ยงตางๆ ยังไมเพียงพอ จํานวน 8 คน
คิดเปนรอยละ 10.00 โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา เทศบาลฯ ควรเพิ่มจํานวนการติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจรในพื้นที่จุดเสี่ยงตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผูสัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุบนทอง
ถนน (รายละเอียดตามตารางที่ 3.22)
ตารางที่ 3.22 ปญหาในดานการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
ปญหา
จํานวน





ปญหาการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ไมครอบคลุมในทุกพื้นที่
ปญหาการขายสินคาบนทางเทา
ปญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร
การอบรมใหความรูแกประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาจากภัย
พิบัติตางๆ ยังไมครอบคลุมในทุกชุมชน
 ปญหาการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่จุดเสี่ยงตางๆ ยังไมเพียงพอ
รวม

รอยละ

28
19
14
11

35.00
23.75
17.50
13.75

8
80

10.00
100.00
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แผนภูมิที่ ๓.22 ปญหาในดานการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
หนวย : รอยละ
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
-

35.00
23.75
17.50

13.75

10.00

5) ปญหาและขอเสนอแนะในดานการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
ในสวนของปญหาและขอเสนอแนะในดานการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร พบวา
มีผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นในดานดังกลาว จํานวนทั้งสิ้น 73 คน โดยปญหาสวนใหญที่ผูตอบ
แบบสอบถามตองการใหเทศบาลฯ ดําเนินการแกไขมากที่สุดคือ
ปญหาความลาชาของเจาหนาที่ในการดําเนินงานและการใหบริการประชาชน จํานวน
25 คน คิดเปนรอยละ 34.25 โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา เทศบาลฯ ควรมีมาตรการลดขั้นตอน
ในการติดตอราชการและการใหบริการประชาชน ตลอดจนควรมีการนําระบบเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
ลดระยะเวลาการใหบริการ นอกจากนี้เจาหนาที่ที่ใหบริการควรมีจิตบริการโดยการเขามาสอบถามประชาชน
ที่มาติดตอราชการดวยหนาตาที่ยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ
รองลงมาคือ ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในการทํางานรวมกับเทศบาลฯ ยังมีนอย
เกินไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 28.77 โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา เทศบาลฯ ควรให
ประชาชนเข า มามี ส ว นร ว มเป น คณะกรรมการหรือ ผูสั งเกตการณใ นการวางแผน และตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานรวมกับผูบริหารเทศบาลฯ
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ถัดมาคือปญหาทักษะความรูและเชี่ยวชาญในการใหบริการของเจาหนาที่ จํานวน 14 คน
คิดเปนรอยละ 19.18 โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา เทศบาลฯ ควรมีการจัดการฝกอบรมและ
พัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มความรูความสามารถของพนักงานเทศบาลฯ ใหมีคุณภาพในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ถัดมาคือปญหาการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาลฯที่ยังไมเพียงพอ จํานวน
8 คน คิดเปนรอยละ 10.96 โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา เทศบาลฯ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารการดําเนินงานและการแกไขปญหาของเทศบาลฯ ใหประชาชนทราบผานสื่อตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น
และการลงพื้นที่เพื่อแกไขปญหาในเรื่องรองเรียนของประชาชนมีความลาชา จํานวน
5 คน คิดเปนรอยละ 6.85 โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา ในการแกไขปญหาขอรองเรียนของ
ประชาชน เทศบาลฯ ควรเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว และควรมีหนวยงานเขาไปตรวจสอบวาเจาหนาที่
ดําเนินการแกไขปรับปรุงเปนไปตามขอรองเรียนหรือไม (รายละเอียดตามตารางที่ 3.23)
ตารางที่ 3.23 ปญหาในดานการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
ปญหา
 ปญหาความลาชาของเจาหนาที่ในการใหบริการประชาชน
 ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในการทํางานรวมกับเทศบาลฯ ยังมี
นอยเกินไป
 ปญหาทักษะความรูและเชี่ยวชาญในการใหบริการของเจาหนาที่
 ปญหาการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาลฯที่ยังไมเพียงพอ
 การลงพื้นที่เพื่อแกไขปญหาในเรื่องรองเรียนของประชาชนมีความ
ลาชา
รวม

จํานวน

รอยละ

25
21

34.25
28.77

14
8
5

19.18
10.96
6.85

73

100.00
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แผนภูมิที่ ๓.23 ปญหาในดานการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
หนวย : รอยละ
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
-

34.25
28.77
19.18
10.96

6.85
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สวนที่ 4
สรุปผล ปญหาและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
เมื่ อทํ าการสรุ ปผลการดํ าเนิ นงานและการเบิ กจ ายงบประมาณตามแผนการดํ าเนิ นงาน
ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลนครเชียงใหม พบวา เทศบาลฯ มีโครงการที่บรรจุไวในแผนการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวนทั้งสิ้น 471 โครงการ และมีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 405 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 85.99 มีโครงการที่เบิกจายไมแลวเสร็จและเทศบาลฯ ไดทําการ
กันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจํานวน 33 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 7.01 และมีโครงการที่
ยังไมไดดํ าเนิ นการ จํานวน 33 โครงการ หรือคิดเป นรอยละ 7.01 ในสวนของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 930,930,450.00 บาท ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลฯ มี
การเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 773,682,978.12 บาท หรือคิดเปนรอยละ 83.11 ซึ่งสามารถจําแนกตามราย
ยุทธศาสตรไดดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มีโครงการพัฒนาเทศบาลฯ ตามแผน
ดําเนินงานประจําป พ.ศ.2562 จํานวนทั้งสิ้น 54 โครงการ เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 30 โครงการ
หรือคิดเปนรอยละ 55.56 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 37.04 และ
โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.41
โดยในยุทธศาสตรที่ 1 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 117,262,000.00 บาท และ
มีการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 63,083,488.50 บาท หรือคิดเปนรอยละ 53.80
2. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีโครงการพัฒนาเทศบาลฯ
ตามแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งสิ้น 39 โครงการ เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน
33 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 84.62 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ
10.26 และโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 5.13
โดยในยุทธศาสตรที่ 2 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 309,685,750.00 บาท และ
มีการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 253,874,945.00 บาท คิดเปนรอยละ 81.98
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม มีโครงการพัฒนา
เทศบาลฯ ตามแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งสิ้น 215 โครงการ เปนโครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน 202 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 93.95 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 3 โครงการ
คิดเปนรอยละ 1.40 และโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.65
โดยในยุทธศาสตรที่ 3 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 381,755,560.00 บาท และ
มีการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 352,942,053.77 บาท คิดเปนรอยละ 92.45
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย มีโครงการพัฒนา
เทศบาลฯ ตามแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งสิ้น 16 โครงการ เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 15 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 93.75 และอยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 1 โครงการ คิดเปน
รอยละ 6.25
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โดยในยุทธศาสตรที่ 4 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 20,761,840.00 บาท และ
มีการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 10,262,375.00 บาท คิดเปนรอยละ 49.43
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร มีโครงการพัฒนาเทศบาลฯ
ตามแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งสิ้น 147 โครงการ เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน
125 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 85.03 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ
3.40 และโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.56
โดยในยุทธศาสตรที่ 5 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 101,465,300.00 บาท
และมีการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 93,520,115.85 บาท คิดเปนรอยละ 92.17
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม
เทศบาลนครเชียงใหม ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นและจัดเก็บแบบสอบถามจากประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ จํานวนทั้งสิ้น 756 ตัวอยาง โดยแยกเปนการลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง จาก
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 4 แขวงๆ ละ 100 ตัวอยาง รวมทั้งไดจัดเก็บแบบสอบถามออนไลนผานเว็บไซตของ
เทศบาลฯ ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวมตอบแบบสอบถาม จํานวน 256 ตัวอยาง นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังไดจัดสง
แบบสอบถามทางไปรษณีย ไปยังหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อขอความรวมมือในการใหขอคิดเห็นและ
นําเสนอแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 100 ตัวอยาง สรุปได ดังนี้
1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปน
รอยละ ๕๐.35 มีอายุระหวาง 5๑–6๐ ป คิดเปนรอยละ 24.89 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 41.97 และประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ ๒4.21
2) ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรในภาพรวมของเทศบาล
นครเชียงใหม พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 70.35 โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.52 และเมื่อพิจารณาเปนรายยุทธศาสตร พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจในยุทธศาสตรที่ ๔
การเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 73.43 และมีความพึ งพอใจใน
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 68.94 และเมื่อ
จําแนกความพึงพอใจเปนรายยุทธศาสตร พบวา
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 69.71 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 และการใหบริการ ๓ อันดับแรกที่ประชาชนสวน
ใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด คือการดูแลรักษาและการปรับปรุงซอมแซมถนนในเขตเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ
70.85 รองลงมาคือการดูแลรักษา และการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะ คิดเปนรอยละ 70.67
และการปรับปรุง ตกแตงภูมิทัศนในเขตเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 70.13 ตามลําดับ
สําหรับการดําเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจคอนขางนอย ซึ่งพิจารณาจากคารอยละ
ของความพึงพอใจที่อยูใน ๓ อันดับสุดทาย พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องการใหบริการรถโดยสาร
ประจําทางของเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 67.37 ถัดมาคือการดูแลรักษา และการปรับปรุงซอมแซมระบบระบายน้ํา
และรางระบายน้ํา คิดเปนรอยละ 69.26 และการทาสีตีเสนจราจรและการปรับปรุงซอมแซมสัญญาณไฟจราจร
คิดเปนรอยละ 69.96 ตามลําดับ
- ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 68.94 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 และการใหบริการ ๓ อันดับแรกที่
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การรักษาความสะอาดและการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

4/3
ในเขตเทศบาลฯ คิ ดเป นร อยละ 71.36 รองลงมาคื อการดู แลรั กษาสิ่ งแวดล อมการอนุ รักษ ตน ไมใหญและการ
ใหบริการสวนสาธารณะ คิดเปนรอยละ 70.45 และการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังในเขตเทศบาลฯ คิดเปน
รอยละ 68.78 ตามลําดับ
สําหรับการดําเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจคอนขางนอย พบวา ประชาชนมีความ
พึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องของการเฝาระวังแกไขปญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในเขตเทศบาลฯ คิดเปน
รอยละ 65.71 และการปรับปรุงคุณภาพน้ําในแมน้ํา คูคลอง ในเขตเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 68.41 ตามลําดับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 70.51 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และการใหบริการ ๓ อันดับแรกที่
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การสังคมสงเคราะหเบี้ยยังชีพและการใหความชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาสในชุมชน คิดเปนรอยละ 76.80 รองลงมาคือ การใหบริการดานการแพทยและการ
บริการดานการสาธารณสุขในเขตเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 70.00 และการฝกอบรมใหความรูและการพัฒนา
อาชีพใหกับประชาชนในชุมชน คิดเปนรอยละ 69.91 ตามลําดับ
สําหรับการดําเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจคอนขางนอย ซึ่งพิจารณาจากคารอยละ
ของความพึงพอใจที่อยูใน ๓ อันดับสุดทาย พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องของการสงเสริมในดาน
การกีฬา และการสันทนาการใหกับประชาชนในชุมชน คิดเปนรอยละ 67.38 ถัดมาคือการสงเสริมการทองเที่ยวและ
การใหความสําคัญในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวลานนา คิดเปนรอยละ 69.36 และการใหบริการดาน
การศึกษาแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 69.69 ตามลําดับ
- ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 73.43 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และการใหบริการที่ประชาชน
สวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
และนักทองเที่ยวในเขตเทศบาลฯ ผานกลองวงจรปด (CCTV) คิดเปนรอยละ 75.27
สําหรับการดําเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจคอนขางนอยพบวา การออกเทศบัญญัติ
เพื่อจัดระเบียบรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน เชน การออกเทศบัญญัติควบคุมความสูงของอาคารในเขต
เมืองเกา ฯลฯ คิดเปนรอยละ 71.60
- ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 69.16 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 และการใหบริการ ๓ อันดับแรก ที่ประชาชนสวน
ใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการของเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 70.53 รองลงมา
คือเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงานของเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 69.59 และความ
สะดวกในการแจงเรื่องรองเรียนผานศูนยกลางการรับเรื่องรองเรียน (Call Center)ผานเว็บไซต หรือเฟสบุคของ
เทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 69.43 ตามลําดับ
สําหรับการดําเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจคอนขางนอย ซึ่งพิจารณาจากคารอยละ
ของความพึงพอใจที่อยูใน ๓ อันดับสุดทาย พบวา การดําเนินงานของเทศบาลฯ เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว
คิดเปนรอยละ 68.97 ถัดมาคือการนําระบบ online เขามาใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน เชน
การใหบริการเครื่องกดบัตรคิวออนไลน และการชําระภาษีผานระบบ QR Code ฯลฯ คิดเปนรอยละ 69.17 และ
เป ดโอกาสให ประชาชนมี สวนร วมในการวางแผนและการดํ าเนิ นงานของเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 69.20
ตามลําดับ
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4.3 ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
1) ปญหาดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ประชาชนสวนใหญตองการใหเทศบาลฯ ดําเนินการแกไขมากที่สุดคือ ปญหาพื้นผิวถนน
ชํารุด คิดเปนรอยละ 28.00 รองลงมาคือปญหาการประชาสัมพันธขอมูลรถโดยสารประจําทางของเทศบาลฯ คิดเปน
รอยละ 23.20 ถัดมาคือ ปญหาไฟฟาสองสวางไมครอบคลุมในทุกพื้นที่และบางจุดเกิดการชํารุดเสียหาย คิดเปน
รอยละ 20.00 ถัดมาคือ ปญหาการทาสีตีเสนจราจรบนพื้นถนนไมชัดเจน คิดเปนรอยละ 16.00 และปญหาการ
เดินสายไฟฟา สายโทรศัพท และสายเคเบิ้ลไมเปนระเบียบเรียบรอย คิดเปนรอยละ 12.80 ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดสงเจาหนาที่ลงพื้นที่สํารวจสภาพพื้นผิวจราจรในเขตเทศบาลฯ อยูเสมอ พรอม
ทั้งดําเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนไมใหเปนหลุมเปนบอ รวมทั้งแกไขปญหาฝาทอและรางระบายน้ําบนถนนที่มีความ
สูงต่ําไมเทากัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธเสนทางการเดินรถโดยสาร รวมทั้งควรมีการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธเพื่อแจงใหประชาชนที่มาใชบริการไดทราบถึงชวงเวลาที่รถโดยสารจะมาจอด ณ บริเวณจุดรับ-สง
ผูโดยสารในแตละปาย
3. ควรดําเนินการติดตั้งไฟฟาแสงสวางใหครอบคลุมเพียงพอ โดยเฉพาะตามจุดเสี่ยงตางๆ
รวมทั้งดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุง ซอมแซมระบบไฟฟาในถนนหลัก และถนนซอยตางๆ ใหอยูในสภาพที่พรอมใช
งานอยูเสมอ
4. ควรมีการทาสีตีเสนถนน และทางมาลายใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริเวณถนน
รอบคูเมืองเพื่อปองกันความสับสนและลดอุบัติเหตุในการจราจร
5. ควรนําสายไฟฟา สายโทรศัพทลงใตดิน เพื่อความปลอดภัยตอประชาชนและเปนการ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหเมืองเชียงใหมมีความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย
2) ปญหาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประชาชนสวนใหญตองการใหเทศบาลฯ ดําเนินการแกไขมากที่สุดคือ ปญหาการอุดตัน
ของทอระบายน้ําและทางน้ําไหลจนทําใหเกิดน้ําทวมขัง คิดเปนรอยละ 31.25 รองลงมาคือ ปญหาขยะและการ
รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 28.13 ถัดมาคือ ปญหาขยะและน้ําเนาเสียในคลองแมขา คิดเปน
รอยละ 19.79 ถัดมาคือ ปญหาภูมิทัศนในเขตเมืองเชียงใหมไมสวยงาม คิดเปนรอยละ 15.63 และปญหากิ่งไม
หลนใสทรัพยสินของประชาชนเสียหาย คิดเปนรอยละ 5.21 ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการขุดลอกทอระบายน้ําอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งควรใหจิตอาสารวมกันจัดเก็บ
ขยะเพื่อไมใหขยะไปกีดขวางทางน้ําไหลซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขังได
2. ควรมีการรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะในตัวเมืองใหครอบคลุมทุกพื้นที่
3. ควรมีการรณรงคและปลูกจิตสํานึกจิตสํานึกใหประชาชนไดตะหนักและสนใจในการ
รักษาสิ่งแวดลอมใหมากยิ่งขึ้น
4. ควรเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนตกแตงไมดอกไมประดับในเมืองใหมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปญหา
มลพิษอากาศเพิ่มความสวยงามใหเมืองเชียงใหม
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5. ควรมีการตัดแตงตนไมบริเวณริมถนนและรอบคูเมืองใหมีความสวยงามและปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนและนักทองเที่ยว
3) ปญหาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
ประชาชนสวนใหญตองการใหเทศบาลฯ ดําเนินการแกไขมากที่สุดคือ ปญหารายไดของ
ประชาชนไมเพียงพอตอการดํารงชีพ คิดเปนรอยละ 32.08 รองลงมาคือ ปญหาการลงพื้นที่เพื่อใหบริการประชาชน
ไมครอบคลุมและทั่วถึง คิดเปนรอยละ 26.42 ถัดมาคือ ปญหาความปลอดภัยและสุขอนามัยในตลาดสด คิดเปน
รอยละ 19.81 ถัดมาคือ ปญหาเด็กและเยาวชนติดการพนันและเกมออนไลน คิดเปนรอยละ 12.26 และปญหา
เสพยาเสพติดในเด็กและเยาวชน คิดเปนรอยละ 9.43 ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในทองถิ่น โดยการปรับปรุงแหลงการคาเดิมที่ซบเซา
และจั ดหาสถานที่ คาแห งใหม ให กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งดําเนินการจัดอบรมอาชีพเสริมใหกับ
ประชาชน เพื่อเปนการเพิ่มรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ควรเพิ่มการออกหนวยบริการประชาชนเคลื่อนที่ใหครอบคลุมและทั่วถึงในทุกชุมชน
รวมทั้งมีการประชาสัมพันธวันและเวลาการใหบริการใหกับประชาชนไดรับทราบลวงหนา
3. ควรมีการตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร เนื้อสัตว พืชผักและ
ผลไมที่ขายในตลาดสด นอกจากนี้เทศบาลฯ ควรมีการลางทําความสะอาดตลาดสดเปนประจํา เพื่อความปลอดภัย
ของพอคา แมคาและประชาชนที่ซื้อสินคาจากตลาดไปบริโภค
4. ควรจัดระเบียบและจัดโซนนิ่ง (Zoning) รานเกมในเขตตัวเมืองเชียงใหม โดยการแยก
สถานบันเทิง ใหหางไกลจากสถาบันการศึกษา
5. ควรมีมาตรการปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติดภายในโรงเรียนและสงเสริมให
โรงเรียนเทศบาลฯ เปนโรงเรียนตัวอยางของจังหวัดเชียงใหมที่ปลอดจากปญหายาเสพติด นอกจากนี้เทศบาลฯ ควร
สงเสริมใหเด็กและเยาวชนหันมาสนใจในการเลนกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางรางกายใหแข็งแรงมาก
ยิ่งขึ้น
4) ปญหาดานการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
ประชาชนส วนใหญ ต องการให เทศบาลฯ ดํ าเนิ นการแก ไขมากที่ สุ ดคื อ ป ญหาการไม
ครอบคลุมของกลองวงจรปด (CCTV) ในเขตเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 35.00 รองลงมาคือปญหาการขายสินคาบน
ทางเทา คิดเปนรอยละ 23.75 ถัดมาคือ ปญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร คิดเปนรอยละ 17.50 ถัดมาคือการ
อบรมใหความรูแกประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติตางๆ ยังไมครอบคลุมในทุกชุมชน คิดเปน
รอยละ 13.75 และปญหาการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่จุดเสี่ยงตางๆ ยังไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ
10.00
ขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ เพื่อ
รักษาความปลอดภัยและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
2. ควรมีการจัดระเบียบพอคาแมคาที่มาขายสินคาบนทางเทา โดยเฉพาะบริเวณตลาด
ตางๆ เนื่องจากทําใหประชาชนสัญจรลําบากตองลงมาเดินบนถนน ซึ่งอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได
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3. ควรมีมาตรการที่เขมงวดในการจับปรับรถที่จอดในพื้นที่หามจอด จอดรถบนทางเทา
และจอดรถกีดขวางการจราจรซึ่งเปนปญหาใหญที่ทําใหการจราจรติดขัด
4. ควรมีการจัดอบรมความรูใหกับประชาชนทุกชุมชนไดรูจักวิธีการปองกันและ
แกไขปญหาจากภัยพิบัติตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาในเบื้องตนกอนที่จะไดรับการชวยเหลือจาก
เจาหนาที่รัฐ ที่มีความชํานาญนานตอไป
5. ควรเพิ่มการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่จุดเสี่ยงตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อความ
ปลอดภัยของผูสัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
5) ปญหาดานการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
ประชาชนสวนใหญตองการใหเทศบาลฯ ดําเนินการแกไขมากที่สุดคือ ปญหาความลาชา
ของเจาหนาที่ในการดําเนินงานและการใหบริการประชาชน คิดเปนรอยละ 34.25 รองลงมาคือ ปญหาการมี
สวนรวมของประชาชนในการทํางานรวมกับเทศบาลฯ ยังมีนอยเกินไป คิดเปนรอยละ 28.77 ถัดมาคือ ปญหา
ทักษะความรูและเชี่ยวชาญในการใหบริการของเจาหนาที่ คิดเปนรอยละ 19.18 ถัดมาคือปญหาการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของเทศบาลฯที่ยังไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 10.96 และการลงพื้นที่เพื่อแกไขปญหาในเรื่อง
รองเรียนของประชาชนมีความลาชาคิดเปนรอยละ 6.85
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีมาตรการลดขั้นตอนในการติดตอราชการและการใหบริการประชาชน ตลอดจน
ควรมีการนําระบบเทคโนโลยีเขามาชวยในการลดระยะเวลาการใหบริการ นอกจากนี้เจาหนาที่ที่ใหบริการควรมี
จิตบริการโดยการเขามาสอบถามประชาชนที่มาติดตอราชการดวยหนาตาที่ยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ
2. ควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการหรือผูสังเกตการณในการวางแผน
และตรวจสอบผลการดําเนินงานรวมกับผูบริหารเทศบาลฯ
3. ควรมีการจัดการฝกอบรมและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มความรูความสามารถของพนักงาน
เทศบาลฯ ใหมีคุณภาพในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการดําเนินงานและการแกไขปญหาของ
เทศบาลฯ ใหประชาชนทราบผานสื่อตางๆใหมากยิ่งขึ้น
5. ควรเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว และควรมีหนวยงานเขาไปตรวจสอบวา
เจาหนาที่ดําเนินการแกไขปรับปรุงเปนไปตามขอรองเรียน
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ขอคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม
จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันศุกรที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการฯ ไดมีขอคิดเห็น ขอสังเกต
และขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหกับเทศบาลนครเชียงใหมเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ ดังนี้
1. โครงการต างๆ ของเทศบาลฯ ควรมี การกํ าหนดพื้ น ที่ เป า หมายและตั ว ชี้ วั ดการ
ดําเนินงาน (KPI) ที่ชัดเจนเพื่อใหสามารถวัดผลการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม เชน การดําเนินโครงการปรับปรุง
และซอมแซมพื้นผิวถนนตามที่ไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการควรจะตองมี
การระบุพื้นที่เปาหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงาน (KPI) ในแตละปใหชัดเจนวาจะตองดําเนินการแลวเสร็จในพื้นที่
ใด เปนจํานวนกี่สาย หรือคิดเปนรอยละเทาไหร ซึ่งจะทําใหทราบถึงเปาหมายและผลการดําเนินงานวาเปนไปตามที่
ไดกําหนดในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปหรือไม
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ควรมีการจั ดประชุมกลุ มยอย (Workshop)
นอกสถานที่ เพื่อใหคณะกรรมการฯ ไดมีการพบปะพูดคุยเพื่อนําเสนอขอมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ หรือ
มี การเข าร วมรั บฟ งความคิ ดเห็ นของประชาชนในการประชุ มประชาคมต างๆ ที่ เทศบาลฯ ได จั ดขึ้ น เพื่ อให
คณะกรรมการฯ ไดรับทราบขอมูล ตลอดจนปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่
3. หน วยงานในสั งกัดเทศบาลฯ ควรนํ าป ญหาและข อเสนอแนะที่ ได จากรายงานการ
ติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาเทศบาลฯ ไปใช เป นแนวทางในการดํ าเนิ นการปรั บปรุ งแก ไขป ญหาและ
พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในปตอไป เทศบาลฯ ควรใหความสําคัญใน
เรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการเพิ่มการสํารวจความพึงพอใจในเรื่องของการศึกษาของเยาวชน และ
การสาธารณสุขใหมากยิ่งขึ้น
5. ในการคํานวณคาสถิติความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องของปญหาตางๆ ของเทศบาลฯ
ในการจัดทํารายงานในครั้งตอไป เทศบาลฯ ควรมีการระบุสัดสวนคารอยละของจํานวนผูตอบแบบสอบถามให
ชัดเจน โดยการคํานวณคารอยละของผูแสดงความคิดเห็นในปญหาในแตละเรื่องวามีจํานวนของผูแสดงความคิดเห็น
คิดเปนรอยละเทาไหร เพื่อใหทราบถึงสัดสวนของปญหาที่แทจริงเมื่อเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
*******************************

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม

ภาคผนวก 2
แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
คําชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนขอมูลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด)
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ

( ) อายุต่ํากวา 21 ป
( ) อายุ 41 - 50 ป

( ) อายุ 21 - 30 ป
( ) อายุ 51 - 60 ป

( ) อายุ 31 - 40 ป
( ) อายุมากกวา 60 ป

3. การศึกษา

( ) ประถมศึกษา
( ) ปริญญาตรี

( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
( ) สูงกวาปริญญาตรี

( ) อนุปริญญาหรือเทียบเทา
( ) อื่น ๆ (ระบุ).................

4. อาชีพหลัก ( ) รับจางทั่วไป
( ) ธุรกิจสวนตัว/คาขาย

( ) ขาราชการ/พนักงานราชการ ( ) พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ
( ) พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน ( ) อื่นๆ (ระบุ) ……………

สวนที่ 2 โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม
การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน
1. การดูแลรักษา และการปรับปรุงซอมแซมถนนในเขตเทศบาลฯ
2. การดูแลรักษา และการปรับปรุงซอมแซมระบบระบายน้ํา และรางระบายน้ํา
3. การดูแลรักษา และการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะ
4. การใหบริการรถโดยสารประจําทางของเทศบาลฯ
5. การทาสีตีเสนจราจรและการปรับปรุงซอมแซมไฟสัญญาณจราจร
6. การปรับปรุง ตกแตงภูมิทัศนในเขตเทศบาลฯ
การดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. การเฝาระวังแกไขปญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในเขตเทศบาลฯ
2. การรักษาความสะอาดและการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลฯ
3. การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังในเขตเทศบาลฯ
4. การปรับปรุงคุณภาพน้ําในแมน้ํา คูคลองในเขตเทศบาลฯ
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การอนุรักษตนไมใหญ และการใหบริการสวนสาธารณะ
การดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
1. การใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในเขตเทศบาลฯ
2. การใหบริการดานการศึกษาแกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
3. การฝกอบรมใหความรูและการพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนในชุมชน
4. การสงเคราะหเบี้ยยังชีพและการใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุ คนพิการและ
ผูดอยโอกาสในชุมชน
5. การสงเสริมในดานการกีฬา และการสันทนาการใหกับประชาชนในชุมชน

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

6. การสงเสริมการทองเที่ยวและการใหความสําคัญในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของชาวลานนา
การดําเนินงานดานการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
1. การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ ของประชาชนและ
นักทองเที่ยวในเขตเทศบาลฯ ผานกลองวงจรปด (CCTV)
2. การเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัยและอัคคีภัย
3. มีการออกเทศบัญญัติ มีการจัดระเบียบรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
เชน เทศบัญญัติควบคุมความสูงของอาคารในเขตเมืองเกา เปนตน
การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
1. ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการของเทศบาลฯ
2. เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงานของเทศบาลฯ
3. ความสะดวกในการแจงเรื่องรองเรียนผานศูนยกลางการรับเรื่องรองเรียน
(Call Center)ผานเว็บไซต หรือเฟสบุคของเทศบาลฯ
4. การประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารของเทศบาลฯ
5. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนและการดําเนินงานของเทศบาลฯ
6. การนําระบบ online เขามาใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน เชน
การใหบริการเครื่องกดบัตรคิวออนไลน และการชําระภาษีผา นระบบ QR Code ฯลฯ
7. การดําเนินงานของเทศบาลฯ เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว
การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครเชียงใหม
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลฯ
2. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลฯ
3. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลฯ
4. มีการนําผลการติดตามไปสูก ารแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
5. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลฯ
6. เทศบาลฯ ดําเนินงานดวยความโปรงใส/ตรวจสอบได
7. การดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลฯ มีความคุมคากับงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
8. การรายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ ใหประชาชนทราบ
9. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ

สวนที่ 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพื่อใชในการปรับปรุงการใหบริการของเทศบาลนครเชียงใหม
3.1 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
3.2 แนวทางการปรับปรุงแกไข................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

เทศบาลนครเชียงใหมขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบสอบถาม

