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ส่วนที่ 1 
บทน า 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผน
ติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการ
ท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ  อุปกรณ์ 
และทรัพยากรต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุเปูาหมายหรือไม่  อย่างไร ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
 ๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 
โครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การ
ประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้น
ไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

2.1  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

2.2  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้  
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2.3  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่
เกิดข้ึน  

2.4  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป  
3.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561  

หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 28 ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน

ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตาม (1) (2) 
(3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

ขั้นตอนที ่2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
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วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ 
(Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ในท้องถิน่รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครึ่งปี  และสรุปภาพรวมของครึ่งปีท่ีผ่านมา  
     3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่าภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้นายกเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เสนอสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) 
ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน เทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่ามาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น
โครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่
ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด 
ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome 
and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่
ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย 
เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
1) ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร  
2) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากร

ที่ต้องใช้ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน 
การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนว
ทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น  

4) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร 
เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่  ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น  

5) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบ
ข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุง ขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด 
เพ่ือขจัดปัญหาอปุสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป  

6) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strength) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อน
ที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการ วิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่
การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

7) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุง แก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ 
ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ และส่วนที่สอง 
คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและ
ผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)  

8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง  

9) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้
ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติ
โครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบ
ว่าโครงการใด มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่
ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบล 
๔.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนา 

1. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”  
2.  วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

“นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” 
(City of Life and Prosperity) 

(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 
 3.  วิสัยทัศน์อ าเภอฝาง   

“เป็นผู้น าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศูนย์กลางการผลิตอาหารครบวงจรอย่างมีคุณภาพ” 
4.  วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  

  “สิ่งแวดล้อมดี  มีคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจก้าวหน้า  พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม” 
4.2 ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กร
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 7 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
  จัดโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพ   และ
เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ชุมชนในท้องถิ่น  
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม         

  พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันดีงาม 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน       

พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมด้านการศึกษา เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ 
แข็งแรง  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
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 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 
     สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้ง
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจิการบ้านเมืองที่ดี  และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร เพื่อบูรณาการสู่ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
6.3  เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงพาตนเองได้ มีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 

3. ชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีจิตส านึกในด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
  4. เพ่ือฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 
  5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  

    (1) มีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
      (2) ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึง และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
      (3) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน 

6. ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถปูองกัน และรับมือกับสาธารณภัย
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 

7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
    (1)มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

6.4  ตัวชี้วัด 
  (1)  จ านวนถนน  สะพาน ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
  (2) ร้อยละของโครงการที่ได้รับการฝึกอบรม และโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
    (3) จ านวนโครงการมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (4) จ านวนโครงการที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์  
สืบสาน 

(5) ประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
     - จ านวนของประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

       - จ านวนเด็ก สตรี เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษา 
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                          - จ านวนเด็ก สตรี เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(6) จ านวนปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดลง และจ านวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือเพ่ิมข้ึน 
(7) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการพัฒนา 
     –ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการพัฒนา 
     - ร้อยละของโครงการที่มีกี่บริหารจัดการที่ดี ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
     - จ านวนอุปกรณ์ที่มีการจัดซื้อเพ่ือพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

6.5  กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        

   แนวทางการพัฒนา 
1) โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
2) โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
3) การปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
   แนวทางการพัฒนา 

1)  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม         
   แนวทางการพัฒนา 

1) การควบคุมปูองกันและแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ 
2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา      

  1)  การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                   

          2)  การส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน   

แนวทางการพัฒนา 

 1)  การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   2)  การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
 3)  การคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

  6.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 
      แนวทางการพัฒนา 

1)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
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2)  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    
3)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทางการพัฒนา 

1)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
2)  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
3)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 

6.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน                 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
โดย นายพิภพ  จันทรา  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 

 เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีความพร้อมและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีความทันสมัยบริการ
ประทับใจโปร่งใส และเป็นธรรม มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง  8  ด้าน  ดังต่อไปนี้  
  1.  นโยบายเร่งด่วน 
  1.1   การปูองกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) โดยด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด 
  1.2   ปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปาในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ให้สะอาดและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

1.3   การรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย ถนน ซอย และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ให้สะอาด
สวยงามน่าอยู่น่ามอง    
2.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน และรางระบายน้ า พร้อมทั้งปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาส่องสว่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 

2.2  ปรับปรุงระบบประปา โดยให้มีการบริการน้ าประปาที่สะอาดสามารถบริโภคได้ และขยาย 
พ้ืนที่การให้บริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 

2.3  ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร  เครื่องหมายบังคับจราจร    
2.4  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
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3.  นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  3.1   พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปูองกัน 
และรักษาโรคติดต่อ โดยมุ่งเน้นการปูองกัน และรณรงค์ /อบรม ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรง และสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  3.2   ส่งเสริมการออกก าลังกายของเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาชุมชนต้าน
ภัยยาเสพติด เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในชุมชน 
  3.3   ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา และมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน อาคาร สถานที่ 
  3.4   พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ 
4.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  4.1   สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  4.2   ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของกลุ่ม และ
สร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน 
  4.3   จัดตั้งร้านค้าชุมชนเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5.   นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1   รักษาความสะอาด โดยปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ ลด
ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน 
  5.2   ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ โดยรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะและการ
จัดการขยะอย่างถูกวิธี ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม และการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ 
ลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ 
  5.3   รณรงค์ แก้ไขปัญหาหมอกควัน และการเผาในที่โล่งแจ้ง 
  5.4   ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง 
  5.5   ควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ให้มีการบ าบัดน้ าเสีย ให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
6.   นโยบายด้านวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6.1   ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี   
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  6.2   ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  และสนับสนุนกิจกรรมของวัดในเขต
เทศบาล  
7.  นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

7.1   พัฒนาศักยภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน 
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7.2   สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
7.3   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  (อปพร.) ในการดูแลรักษา 

ความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชุมชน  
8.   นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
  8.1   บริหารงานโดยเน้นหลักการสมานฉันท์ลดความขัดแย้ง ไม่เอาอดีตมาเป็นอุปสรรค มองอนาคต
เป็นหลัก ใช้ความจริงใจในการแก้ปัญหา ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน 

8.2   บริหารงานเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความ
โปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
  8.3   พัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  โดยปรับปรุงอาคารสถานที่  วัสดุ 
อุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ให้สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
  8.4   จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน  เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการแก้ไขปัญหาของประชาชน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

8.5   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

เมื่อเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แล้วผู้บริหารท้องถิ่นน าไป
ปฏิบัติเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี รวมทั้งแจ้งต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แล้วประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 การติดตามและประเมินผล 
 เพ่ือให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีในปีต่อ ๆ ไป  และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วม ใน
ท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วย 

๑. การก าหนดองค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

๒. ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล           
โดยการก าหนดรูปแบบขั้นตอนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบว่าได้ด าเนินการน าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตามเปูาหมาย  ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  โดยท าการเปรียบเทียบกับ
เปูาหมายที่ตั้งไว้มีข้ันตอนดังนี้ 
  ๒.๑ ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
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  ๒.๒ ให้ทุกหน่วยงานจัดท าผลการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบพร้อม
รายงานชี้แจงปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  ๒.๓ ให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการน าแผนไปปฏิบัติดังนี้ 
   ๒.๓.๑ มีผลงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่ 
   ๒.๓.๒ สามารถแก้ปัญหาความต้องการได้หรือไม่ 
   ๒.๓.๓ ผลการด าเนินงานมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร 
   ๒.๓.๔ ประชาชนได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
  ประเมินผลการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมให้ผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สภาเทศบาล และ
แจ้งให้ประชาคมในท้องถิ่นทราบ  ตามล าดับ 

๓. การก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันปีละหนึ่งครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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การติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนา 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

 " สิ่งแวดล้อมดี มีคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจก้าวหน้า  พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม " 

2. พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาดังกล่าว  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้ก าหนดพันธกิจของการพัฒนา
ดังนี้ 

(1) การจัดโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพ   
และเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

(2) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งในชุมชนส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ชุมชนใน
ท้องถิ่น  

(3) พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(4) ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดีงาม 

(5) พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมด้านการศึกษา เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ให้ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพแข็งแรง  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

(6) สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(7) พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กร เพ่ือบูรณาการสู่ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        

วัตถุประสงค์   จัดโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพ   
และเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

เป้าหมาย มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามความจ าเป็นที่สามารถก่อให้เกิดคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีแก่ชุมชน 
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แนวทางการพัฒนา 
1) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ 
2) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
3) แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

 3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในชุมชนส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้
ชุมชนในท้องถิ่น    

เป้าหมาย พัฒนาสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  แก้ไขปัญหาความยากจนในท้องถิ่นให้หมดไป 
แนวทางการพัฒนา 

1)  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์   พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และส่งเสริมการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย พัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าให้เป็นเมืองน่าอยู่  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม  และระบบนิเวศน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

1) แนวทางการพัฒนาการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ 
2) แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์  ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 

เป้าหมาย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นและงานรัฐพิธี 

แนวทางการพัฒนา      
 1)  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   2) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา 
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 3.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
วัตถุประสงค์   พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมด้านการศึกษา เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ให้ประชาชนใน

ชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
เป้าหมาย พัฒนาขับเคลื่อนให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  มีสุขภาวะที่สมบูรณ์   

โดยได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

1)  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2)  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
3)  แนวทางการพัฒนาการคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
     และผู้ด้อยโอกาส 

 
 3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

วัตถุประสงค์ สร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เป้าหมาย พัฒนาบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชน  พัฒนาบุคลากร  เทคโนโลยีและปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1)แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
2)แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
3)แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
วัตถุประสงค์    พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรในองค์กร เพ่ือบูรณาการสู่ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ สร้ าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

เป้าหมาย พัฒนาความสามารถของหน่วยงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริหาร 
จัดการองค์กร  ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

แนวทางการพัฒนา 
1)  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
2)แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการ 
     ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
3) แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน 

การบริหารจัดการ 
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แบบท่ี 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง :แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

ประเด็นการประเมิน มีการ 
ด าเนินการ 

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ การพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และการกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ค าชี้แจง  : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศา สตร์ 4 ปี โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 1 ปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
2. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ส่วนที ่2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565   รวม 5 ป ี 

ยุทธศาสตร์  จ านวน   งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ  

  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  
1) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน                         
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 809,400 1 58,200 - - 1 450,000 - - 5 1,317,600 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

11 
1,130,000 8 2,009,300 - - 3 1,223,000 - - 22 4,362,300 

   1.3 แผนงานการพาณิชย ์ 1 600,000 1 600,000 1 376,000 - - - - 3 1,576,000 
   1.4 แผนงานการศึกษา       3 1,874,700   3 1,874,700 

รวม 15 2,539,400 10 2,667,500 1 376,000 7 3,547,700 - - 33 9,130,600 
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   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565   รวม 5 ป ี 

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

  
  

  
  
         

60,000  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 1 1        60,000  3 

         
40,000  3 

         
40,000  3 

         
40,000  8 

       
200,000  

รวม 1 60,000 1 60,000 3 40,000 3 40,000 3 40,000 8 200,000 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
  

  
 
 

20,000  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   3.1 แผนงานสาธารณสุข 1       1         20,000        1        10,000        1      10,000        1        10,000        4        60,000  
   3.2 แผนงานเคหะและชุมชน - -       1         50,000        1    2,410,000        1       10,000        1        10,000        4    2,480,000  

รวม      1         20,000      2       70,000      2  2,420,000      1  20,000     2  20,000      8   2,540,000  

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 

  
  
  

  
        

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

   4.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 
 

3 110,000 3      110,000  3 
         

80,000  3 
         

80,000  3 
         

80,000  15 
       

460,000  

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 150,000 3 150,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 15 540,000 
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รวม 6 260,000 6 260,000 6 160,000 6 160,000 6 160,000 30 1,000,000 

   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565   รวม 5 ป ี 
ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา สาธารณสุข และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

  
  

 2,250,000  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

   5.1 แผนงานการศึกษา 3 3   2,250,000  6   2,522,000  6   2,252,000  6   2,522,000  18  9,544,000  
   5.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
2 

      
 150,000  

 
2 

      
150,000  

 
2 

       
90,000  

 
2 

      
 90,000  

 
2 

       
90,000  

 
10 

 
570,000  

   5.3 แผนงานการสาธารณสุข 4       190,000  4      190,000  4    170,000  5     190,000  4     170,000  21 910,000     
   5.4 แผนงานงบกลาง 4     3,960,000  4   3,960,000  4   4,688,800  4   5,382,800  4   6,066,800  21 24,058,400  
   5.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
2 

         
60,000  

 
3 

       
 70,000  

 
3 

      
55,000  

 
3 

      
 55,000  

 
3 

      
 55,000  

 
14 

 
295,000  

รวม 15    6,610,000  16  6,620,000  19   7,525,800  20   7,949,800  19   8,903,800  84 35,377,400 
6) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และ
ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 

  
  

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   6.1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 
3 

 
120,000 

 
5 

 
190,000 

 
4 

 
175,000 

 
5 

 
675,000 

 
4 

 
175,000 

 
21 

 
1,335,000 

รวม 3 120,000      5     190,000      4    175,000      5    675,000      4    175,000  21 1,335,000  
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   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565   รวม 5 ป ี 

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

                        

   7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4       212,200  4   1,307,500  3     204,200  3         7,900  3     146,000  17  1,957,800  
   7.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 
- 

   
-  

 
- 

  
 -  

 
1 

      40,800   
- 

  
 -  

 
- 

  
 -  

 
1 

      
40,800  

   7.3 แผนงานการศึกษา 1       113,400  3   6,322,900  1     377,400  1     327,600  1       39,200  7 7,180,500  
   7.4 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
3 

   
6,229,900  

 
2 

      
236,900  

 
2 

     
892,500  

 
1 

     
150,000  

 
1 

       
150,000  

 
9 

  
7,659,300  

   7.5 แผนงานสาธารณสุข 1         93,800  1          9,500  1     106,000  1       11,500  1       11,500  5     232,300  
   7.6 แผนงานเคหะและชุมชน -   -  -   -  1         9,500  -   -  -   -  1        9,500  
   7.7 แผนงานการพาณิชย์ 14         80,000  1        80,000  1       73,780  2       65,780  5       65,780  26     365,340  
   7.8 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
2 

      
 330,000  

 
2 

      
330,000  

 
1 

     
500,000  

 
1 

     
500,000  

 
1 

    
 500,000  

 
7 

  
2,160,000  

รวมทั้งสิ้น 25 7,059,300 13 8,286,800 11 2,204,180 12 1,142,780 12 912,480 73 19,605,540 
รวมทั้งหมด 66 16,668,700 53 2,797,500 46 12,900,980 48 10,427,580 46 10,211,280 162 68,322,840 
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แบบท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าในภาพรวม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ ชาย 43%  หญิง 57  % 
2. อายุ อายุต่ ากว่า 20 ปี     1% อายุ 20-30 ปี   17%       อายุ 31-40 ปี  12% 

 อายุ 41-50 ปี    25% อายุ 51-60 ปี  28%       อายุมากกว่า 60 ปี     17% 
3. การศึกษา ประถมศึกษา  55 %  มัธยมศึกษา   25 %  

  อนุปริญญา/เทียบเท่า     5 %  ปริญญาตรี   14 % 
  สูงกว่าปริญญาตรี   0 %  อ่ืน ๆ     1 % 

4. อาชีพหลัก รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   0 %  ค้าขาย     30 % 
  รับจ้าง                      37 %  เกษตรกร   17 % อ่ืน ๆ 16 % 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าในภาพรวม 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 38 57 5 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 40 57 3 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 33 59 8 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ 37 56 7 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 30 61 9 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 35 61 4 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  น าไปสู่การแก้ไขปัญหา 28 64 8 
8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 28 67 5 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 34 60 6 

รวมทั้งสิ้น เฉลี่ย 33.67 60.22 6.11 
สรุปภาพรวมของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินการของเทศบาล  ได้ดังนี้ 

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 100 ชุด ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 33.67 พึงพอใจมาก  ร้อยละ  
60.22 พึงพอใจ  และร้อยละ 6.11 ไม่พอใจ ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯ ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดว่า  หากสัดส่วนของประชาชนที่พึงพอใจและพึงพอใจมากรวมกันมี
มากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าเทศบาลสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  ซึ่งจากผลการส ารวจ
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงว่าเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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2.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ซึ่งใน
แต่ละยุทธศาสตร์มีประเด็นต่าง ๆ ให้ประเมิน 8 ประเด็น  ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละ
ประเด็น (คะแนนเต็ม  10)  และน าคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  ดังนี้.- 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนคะแนนความพึงพอใจต่อผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์(คะแนนเต็ม 10) 

               ความพึงพอใจ จ านวนผู้ตอบ คะแนน 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 100 8.29 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 100 8.23 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 100 8.11 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 100 8.24 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 100 8.15 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 100 8.31 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 100 8.22 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 100 8.14 

รวมเฉลี่ย  8.21 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 100 8.01 
. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 100 8.11 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 100 7.89 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 100 7.95 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 100 7.99 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 100 8.17 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 100 8.15 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 100 7.99 

รวมเฉลี่ย  8.03 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 100 8.56 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 100 8.47 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 100 8.40 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 100 8.44 
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               ความพึงพอใจ จ านวนผู้ตอบ คะแนน 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 100 8.48 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 100 8.48 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 100 8.69 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 100 8.54 

รวมเฉลี่ย  8.51 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 100 8.42 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 100 8.50 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 100 8.50 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 100 8.61 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กจิกรรม 100 8.63 
6. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 100 8.71 
7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน่ 100 8.46 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 100 8.49 

รวมเฉลี่ย  8.54 
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 100 8.77 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 100 8.60 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 100 8.61 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 100 8.59 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กจิกรรม 100 8.65 
6. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 100 8.71 
7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน่ 100 8.66 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 100 8.52 

รวมเฉลี่ย  8.64 
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 100 9.03 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 100 8.84 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 100 8.76 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 100 8.82 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กจิกรรม 100 8.79 
6. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 100 8.88 
7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน่ 100 8.88 
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               ความพึงพอใจ จ านวนผู้ตอบ คะแนน 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 100 8.88 
รวมเฉลี่ย  8.86 

(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 100 8.10 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 100 8.15 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 100 8.07 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 100 8.17 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กจิกรรม 100 8.05 
6. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 100 8.19 
7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน่ 100 8.21 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 100 8.11 

รวมเฉลี่ย  8.13 

เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น  8.417 

   ข้อมูลจากตารางดังกล่าวสรุปได้ว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลจ าแนกตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมของ 7 ยุทธศาสตร์  อยู่ที่ระดับคะแนน 8.417 (คะแนนเต็ม 10)
ยุทธศาสตร์ที่มีคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ได้คะแนน 8.86 และยุทธศาสตร์ที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้
คะแนน 8.03 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2564 

โครงการตาม
แผนทั้งหมด 

โครงการที่
ได้รับการ
จัดสรร

งบประมาณ 

โครงการที่
ด าเนินการ

แล้ว 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง

การ
ด าเนินการ 

โครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 4 3 1 1 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 
  1.3 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - 
  1.4 แผนงานการศึกษา 3 3 1 1 1 

รวม 8 7 4 2 2 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3 - - 3 

รวม 3 3 - - 3 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  3.1 แผนงานสาธารณสุข 1 1 - - 1 
  3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1 1 - - 

รวม 2 2 1 - 1 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.1 แผนงานศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 3 3 2 - 1 
  4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 3 1 - 2 

รวม 6 6 3 - 3 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
  5.1 แผนงานการศึกษา 6 6 5 - 1 
  5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 2 - - 2 
  5.3 แผนงานการสาธารณสุข 4 4 2 - 2 
  5.4 แผนงานงบกลาง 4 4 4 - - 
  5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3 - - 3 

รวม 19 19 11 - 8 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย  
  6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 5 1 - 4 

รวม 5 5 1 - 4 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2564 

โครงการตาม
แผนทั้งหมด 

โครงการที่
ได้รับการ
จัดสรร

งบประมาณ 

โครงการที่
ด าเนินการ

แล้ว 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง

การ
ด าเนินการ 

โครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี    
  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 3 3 - - 
  7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - 
  7.3 แผนงานการศึกษา 1 1 1 - - 
  7.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 1 1 - - 
  7.5 แผนงานสาธารณสุข 1 1 1 - - 
  7.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - 
  7.7 แผนงานการพาณิชย์ 2 2 2 - - 
  7.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1 - - 1 

รวม 9 9 8 - 1 
รวมทั้งหมด 52 51 28 2 22 
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ปัญหา อุปสรรค 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและในเขตพ้ืนที่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ยัง

ประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ต้อง

ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีค าสั่งและประกาศ

จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีผลต่อการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าที่มี

ลักษณะเป็นการรวมคนจ านวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการไม่สามารถด าเนินการ

ต่อไปได้ ท าให้ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่เทศบาลต าบล

บ้านแม่ข่าได้ด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนเพ่ิม โอนลด งบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม

สถานการณ์ และสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้าน

แม่ข่าด้วยความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังมีการแพร่

ระบาดอยู่ในปัจจุบัน อีกท้ังยังมีสายพันธุ์อื่นที่เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าจึง

ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการ

ก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเ คราะห์ข้อมูลให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด  

ที่ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตาม

ความต้องการอย่างแท้จริง 

  ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้

ข้อเสนอแนะให้ค าปรึกษา แนะน าต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้โดยตรงต่อผู้บริหารของ

เท ศ บ าล ต า บ ลบ้ า น แ ม่ ข่ า  ห รื อ ใ ห้ ข้ อ มู ล ผ่ า น ร ะบ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง เ ทศ บ า ล ต า บ ล บ้ า น แ ม่ ข่ า 

http://www.banmaeka.go.th/ หรือ E-mail Address: banmaeka@hotmail.com หรือติดต่อให้ข้อมูลได้

ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เลขที่ 199 หมู่ 5 ต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5388-4584 ในวันและเวลาราชการ 

 

 

 

 


