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ค าน า 
 

ตามท่ีเทศบาลต าบลป่าแดด  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าแดด  ในการแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการใน
การด ารงชีวิตของประชาชน ซึ่งได้น านโยบายในการพัฒนาของคณะผู้บริหารที่มีเจตนาแน่วแน่ที่จะพัฒนา
มาตรฐานในการด ารงชีวิตของประชาชน  โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เป็นเครื่องมือใน
การก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2559  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 

เทศบาลต าบลป่าแดด  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ป่าแดด  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลป่าแดด  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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เร่ือง หน้า 
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ส่วนที่  2  การติดตามและประเมินผล 8 
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ส่วนที่ 1  บทน ำ 
------- 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้ วยกันอย่ างเหมาะสม จะช่ วยให้ 
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลป่าแดด  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบล 
ป่าแดดหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าแดด  ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
ปลัดเทศบาล ฯ  รองปลัดเทศบาล ฯ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง บุคลากรของ
เทศบาลต าบลป่าแดด สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนภายใน
เขตเทศบาลต าบลป่าแดด 

การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด
และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ 
งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็
จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลป่าแดด  ให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าแดดองค์กรโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าแดด  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลป่าแดด 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลป่าแดด  
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ปลัดเทศบาล ฯ   

รองปลัดเทศบาล ฯ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง ของเทศบาลต าบลป่าแดด ที่จะต้อง
ผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิด
ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในภายในเขตเทศบาลต าบลป่าแดดหรือสังคมส่วนรวม
มากที่สุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  (4) 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  

1) สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ที่สภาเทศบาล ฯ คัดเลือก จ านวน 3 คน  
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารเทศบาล ฯ คัดเลือก จ านวน 2 คน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร

เทศบาล ฯคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าแดด ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีโดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลป่าแดด 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีต่อนายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด  เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าแดด ได้
ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลป่าแดด ดังนี้ 

2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิ เคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้    
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าแดด 

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลป่าแดด ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าแดดต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลป่าแดดเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดดเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลป่าแดดและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าแดด โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าแดด  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าแดด  มีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบล
ป่าแดด  เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดดเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลป่าแดดและคณะกรรมการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลป่าแดด  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าแดด  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้
เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และ
หรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) 
แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป 
อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลป่าแดด รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบ
ต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
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  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติ ดตามและประ เมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่ น ของ เทศบาลต าบล 
ป่าแดด  ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
ป่าแดด  อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด  ภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้นายกเทศมนตรี
ต าบลป่าแดดเสนอสภาเทศบาลต าบลป่าแดด  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลป่าแดด 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลต าบลป่าแดด  มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิ ตหรื อผลที่ ไ ด้ รั บ จริ งกับทรั พยากรที่ ถู ก ใช้ ไป ในการ พัฒนาท้ องถิ่ น ของ เทศบาลต าบล 
ป่าแดด  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้ เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลป่าแดด  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติ ดตามและประ เมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่ น ของ เทศบาลต าบล 
ป่าแดด  ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
2) เครื่องมือ  
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่  บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าแดด  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าแดด  ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
เช่น การทดสอบ และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 หมู่ที่ 4 (จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)  โครงการจัด
งานวันเด็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลป่าแดด  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าแดด  มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชา
ชาชนในหมู่ บ้ านหรื อตั วบุ คคล  ชุ มชน  มี กิ จกรรมร่ วมกั น  (2 )  การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ วนร่ วม  
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลป่าแดด   

3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลป่าแดด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าแดด  จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
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3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลป่าแดด   
 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์  
ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวบรวม วิ เคราะห์ข้อมูลต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับรายละเอียด ความต้องการ  
สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่
เป็นจริง  ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรต่าง ๆ 

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย สั่งการ คณะผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลป่าแดด  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลป่าแดด  แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบล
ป่าแดด  เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8.  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลป่าแดด  
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

   
 

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)ของเทศบาลต าบลป่าแดด  เป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลป่าแดด  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลป่าแดด  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  และแผนชุมชนของเทศบาลต าบลป่าแดด  

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลป่าแดด มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
 พันธกิจที่  1  ด้านการพัฒนาสังคม 

 -  จัดท าโครงสร้างเพ่ือพัฒนาสังคมรอบด้าน  โดยจัดโครงสร้างพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  แบ่งออกเป็นภารกิจงานดังนี้ 
    1.1  การส่งเสริมการศึกษา 

   1.2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
   1.3  ส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพ 
   พันธกิจที่  2  ด้านการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
 -  จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในส านักงานให้เป็นเลิศ เป็น
การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและประทับใจ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ เพ่ือจะได้
บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โดยมีภารกิจงาน ดังนี้   
  2.1  การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3  การพัฒนาบุคลากร 
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 พันธกิจที่  3  ด้านการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  จัดท าโครงการท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์ 

และพัฒนาโบราณสถานให้มีความสมบูรณ์  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีภารกิจ  ดังนี้ 
   3.1  การส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

   3.2  จัดให้มีและส่งเสริมการอนุรักษ์ และพัฒนาโบราณวัตถุและ
โบราณสถานภายในเขตเทศบาลต าบลป่าแดด  ให้มีสภาพสมบูรณ์คงคุณค่าทางวัฒนธรรม 
   3.3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยว 
 พันธกิจที่  4  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

-  น้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ  
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  เพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการค้าการลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยมี
ภารกิจดังนี้ 
  4.1  ส่งเสริมการท่องเที่ยว   

4.2  ส่งเสริมการค้าการลงทุน  และพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 4.3  ส่งเสริมเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งโดยชุมชน เพ่ือชุมชน ตาม

ศาสตร์พระราชา ไปสู่ความยั่งยืน 
4.4  ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ศาสตร์พระราชา ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

พันธกิจที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  -  จัดให้มีและซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีสภาพดี  โดยมีภารกิจดังนี้ 

  5.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.2  ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ช ารุดเสียหายให้มีคุณภาพ 

พันธกิจที่  6  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล
ต าบลป่าแดดและองค์กรภายนอก 

-  ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ประชาชนในชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการบูรณาการ  การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาเทศบาลต าบลป่าแดดร่วมกันจัดท า
โครงการ  กิจกรรม ต่าง ๆ โดยมีภารกิจ ดังนี้ 

  6.1  ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน  ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมการบริหาร
งานองค์กร 

 6.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม   ต่าง ๆ ให้มากข้ึน 

 6.3  ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งภายในและภายนอก
ในการจัดโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ  

 6.4  บูรณาการจัดโครงการ / กิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
ในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
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      3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนส่งที่เหมาะสม สามารถตอบสนองความ
จ าเป็นและความต้องการของคนในท้องถิ่นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การสร้างงานและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง  

2. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัย
ในการเดินทางและขนส่งสินค้า ป้ายเส้นทาง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่เหมาะสมเพียงพอ  เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 จุดมุ่งหมายที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือเป็นรากฐานการผลิต

ทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสาน
กับวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชนเป็นส าคัญ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเดิม
และเพ่ิมกิจกรรมใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมเหมาะสมกับศักยภาพและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น 
 จุดมุ่งหมายที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จัด
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาท
หลักในการริเริ่มด าเนินการและภาครัฐให้การสนับสนุน  ให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจของคน
ในชุมชนด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
ต่อตนเองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2. ก าหนดบทบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงกฎระเบียบด้าน
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแต่ละพ้ืนที่ การก าหนดของเขตพ้ืนที่ (Zoning) อย่างเป็นรูปธรรม และน า
กฎระเบียบมาบังคับใช้อย่างจริงจังตลอดจนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลการครอบครองพ้ืนที่ 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน้ าเสีย              
ขยะมูลฝอย ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง  ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือลดปริมาณขยะมีการคัดแยกที่
เหมาะสม มีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และสร้างประโยชน์จากขยะในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษา  
แม่น้ าล าคลองไม่ให้เน่าเสีย 

4 .  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม แล ะ เ ค รื อ ข่ า ย ใ น ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน เช่น การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและอุทกภัยและ
บูรณาการ ในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทศบาลต าบลป่าแดด หน่วยงานภาครัฐและภาคี
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง  สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะและ
มลภาวะเพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติ ขยายผลสู่ชุมชนและท้องถิ่นอ่ืน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน องค์กรภาคเอกชน เช่น การพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
การแก้ไขปัญหาน้ าเสียและแม่น้ า ล าคลอง 
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 จุดมุ่งหมายที่ 4  การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.  ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็น
สถาบันรากฐานให้เด็กและเยาวชนในชุมชน นอกเหนือจากสถาบันศึกษา เช่น รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่ง
กายล้านนา การอนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรีพ้ืนบ้าน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียน ส่งเสริมชุมชนใน
การสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมทางศาสนา 

2.  จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ที่
เหมาะสมและเพียงพอส าหรับประชาชน กลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย 

3.  ส่งเสริมเครือข่ายด้านสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคที่เป็นปัญหา
ส าคัญโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
ในชุมชน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 

4.  ก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหา
สังคม ทั้งในด้านการศึกษาการพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการยังชีพ  ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่ม
อาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  สนับสนุนด้านการตลาด เพื่อให้มีงานท า มีรายได้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

จุดมุ่งหมายที่ 5  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1.  ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน ต ารวจบ้าน กลุ่มจิตอาสา
เพ่ือเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพ่ือ
ป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(อปพร.)  

2.  พัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียง  บูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลป่าแดด
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข เช่น โรงเรียน วัด องค์กรเอกชน
ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ เพ่ือก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะ
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและด าเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง 

3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหา 
ยาเสพติด อบายมุข ภายในชุมชน ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างเป็นระบบ 

จุดมุ่งหมายที่ 6  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1.  เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม รักษาวินัยและธรรมาภิบาลที่

ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักสร้างขวัญ ก าลังใจและทัศนคติของบุคลากรทุกระดับในการให้บริการ
ประชาชน 

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด 
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3.  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บริการประชาชน
โดย มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงความต้องการของประชาชน   พัฒนา
กลไกการท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลงความร่วมมือ และ
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะของผู้รับบริการหลัก 
ภายใต้การตัดสินใจที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม การรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อมรับการตรวจสอบจาก
ประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตามกฎหมาย 

4.  จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีที่ เหมาะสม เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการเพ่ือเตรียมความพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่น  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน กลุ่มองค์กรหน่วยงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการด าเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความ
คิดเห็นในการก าหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ ให้เสมอ
ภาคและมีความสมดุล  ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
และการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

แนวทางการพัฒนาที่ 1   
การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค และด้าน

สาธารณูปการ  
แนวทางการพัฒนาที่ 2   
การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ  การส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่ม  (Cluster)  พัฒนาอาชีพ
และเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนาที่ 3   
การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิม

พ้ืนที่สีเขียว  ควบคุม  ป้องกันและแก้ปัญหาขยะและมลภาวะ 
แนวทางการพัฒนาที่ 4   
การพัฒนาส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สุขภาวะที่ดี
ของคนในชุมชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส   การพัฒนาการ
ส่งเสริมและการสร้างงานในชุมชน/ท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่ 5   
การพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ

รักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน  ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
แนวทางการพัฒนาที่ 6   
การพัฒนาสร้างจิตส านึก  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล  ในการบริหาร

จัดการ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและตรวจสอบควบคุม 
       5) วิสัยทัศน์  

“สังคมก้าวหน้า พัฒนาบริการ  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง   
โครงสร้างพื้นฐานดี  เน้นการมีส่วนร่วม ” 
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    1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
      1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน 

7 50,000,000 6 48,150,000 

2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภค
และด้านสาธารณูปการ 

15 128,191,500 15 128,191,500 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน 

1.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนแนวคดิเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 270,000 3 150,000 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

1.  การปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 6,867,750 4 6,867,750 

2.  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 31,750,000 10 31,250,000 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟู
และสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม            
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.  การพัฒนาจัดการองค์ความรู ้ 3 260,000 2 240,000 
2.  พัฒนาส่งเสริมและเช่ือมโยงวิถี
ชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

11 3,100,000 9 2,950,000 

3.  พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

5 1,100,000 5 1,100,000 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1.  พัฒนาส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 30 7,191,000 28 7,121,000 
2.  พัฒนาส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 18 25,890,000 12 25,450,000 
3.  พัฒนาสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส 9 15,150,000 8 15,085,000 
4.  พัฒนาส่งเสริมการสร้างงานใน
ชุมชนท้องถิ่น 

5 1,750,000 5 1,750,000 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

1.  พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ
รักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

13 6,970,000 13 6,970,000 

2.  พัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิและอบายมุข 

4 2,700,000 4 2,700,000 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

1.  พัฒนาสร้างจิตส านึกพัฒนาขดี
ความสามารถบุคลากรภาครัฐ 

4 1,100,000 4 1,100,000 

2.  พัฒนาเสรมิสร้างประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 

25 39,660,000 24 39,650,000 

3. พัฒนาส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการและการตรวจสอบควบคุม 

13 2,620,000 10 2,530,000 

รวม 182 324,570,250 162 321,255,250 
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     1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน 

5 58,740,000 5 58,740,000 

2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภค
และด้านสาธารณูปการ 

14 118,278,500 14 118,278,500 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน 

1.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนแนวคดิเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 140,000 4 140,000 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

1.  การปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 4,900,000 3 4,900,000 

2.  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 32,450,000 10 31,170,800 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟู
และสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม            
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.  การพัฒนาจัดการองค์ความรู ้ 5 390,000 5 390,000 
2.  พัฒนาส่งเสริมและเช่ือมโยงวิถี
ชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

13 4,870,000 13 4,870,000 

3.  พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

5 1,100,000 5 1,100,000 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1.  พัฒนาส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 42 15,027,000 42 15,027,000 
2.  พัฒนาส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 21 7,415,000 14 6,335,000 
3.  พัฒนาสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส 9 15,056,000 9 15,056,000 
4.  พัฒนาส่งเสริมการสร้างงานใน
ชุมชนท้องถิ่น 

6 2,736,000 6 2,736,000 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

1.  พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ
รักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

12 7,660,000 10 7,610,000 

2.  พัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิและอบายมุข 

3 1,695,000 3 1,695,000 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

1.  พัฒนาสร้างจิตส านึกพัฒนาขดี
ความสามารถบุคลากรภาครัฐ 

3 1,100,000 3 1,100,000 

2.  พัฒนาเสรมิสร้างประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 

21 55,680,000 18 48,720,000 

3. พัฒนาส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการและการตรวจสอบควบคุม 

12 1,870,000 10 1,830,000 

รวม 189 329,107,500 174 319,698,300 
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    1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน 

8 54,200,000 8 54,200,000 

2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภคและ
ด้านสาธารณูปการ 

36 42,926,000 36 42,926,000 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่
ความยั่งยืน 

1.  การส่งเสรมิและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงและ
สรา้งภมูิคุ้มกนัระบบเศรษฐกจิ 

3 60,000 3 60,000 

2.  การส่งเสรมิและพฒันาการรวมกลุม่ (Cluster) 
พัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลติภณัฑ์ชุมชน
และผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ชุมชนเพื่อรองรบั  
AEC 

2 50,000 2 50,000 

3.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 100,000 2 100,000 
3.  ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนเิวศ
อย่างยั่งยืน 

1.  การปลกูจิตส านกึในการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

5 6,200,000 5 6,200,000 

2.  การควบคุม ปอ้งกัน แกไ้ขปัญหาขยะและ
มลภาวะ 

7 11,350,000 6 11,250,000 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการอนรุักษ์ฟ้ืนฟู
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม            
จารตี ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.  การส่งเสริมและเช่ือมโยงวิถีชีวิต
ชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

8 710,000 6 470,000 

2.  พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

8 1,810,000 8 1,810,000 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.  พัฒนาส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 41 9,032,500 38 8,374,900 
2.  พัฒนาส่งเสรมิสขุภาวะที่ดขีองคนในชุมชน 37 11,085,000 32 10,205,000 
3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

20 18,060,000 18 18,010,000 

4.  พัฒนาส่งเสริมการสร้างงานในชุมชน
ท้องถิ่น 

10 1,920,000 9 1,910,000 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1.  พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยัและรกัษาความสงบปลอดภยั
แก่ชุมชน 

9 6,510,000 8 6,500,000 

2.  การปอ้งกันและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิและ
อบายมุข 

4 1,620,000 4 1,620,000 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

1.  พัฒนาสร้างจิตส านกึ  เสรมิสร้าง
ประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบรหิาร
จัดการ 

4 25,500,000 4 25,500,000 

2.  พัฒนาส่งเสรมิการมีสว่นรว่มของทุกภาค
ส่วนในการบริหารจดัการและตรวจสอบควบคุม 

41 35,812,200 40 34,312,000 

รวม 245 226,945,700 229 223,497,900 
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     1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน 

7 54,390,000 7 54,390,000 

2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภคและ
ด้านสาธารณูปการ 

45 56,797,400 45 56,797,400 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่
ความยั่งยืน 

1.  การส่งเสรมิและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงและ
สรา้งภมูิคุ้มกนัระบบเศรษฐกจิ 

7 830,000 7 830,000 

2.  การส่งเสรมิและพฒันาการรวมกลุม่ (Cluster) 
พัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลติภณัฑ์ชุมชน
และผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ชุมชนเพื่อรองรบั  
AEC 

1 30,000 1 30,000 

3.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 2,650,000 5 2,650,000 
3.  ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนเิวศ
อย่างยั่งยืน 

1.  การปลกูจิตส านกึในการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

4 6,400,000 4 6,400,000 

2.  การควบคุม ปอ้งกัน แกไ้ขปัญหาขยะและ
มลภาวะ 

9 15,250,000 9 15,250,000 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการอนรุักษ์ฟ้ืนฟู
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม            
จารตี ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.  การส่งเสริมและเช่ือมโยงวิถีชีวิต
ชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

6 590,000 6 590,000 

2.  พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

3 1,200,000 3 1,200,000 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.  พัฒนาส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 28 8,629,500 27 8,579,500 
2.  พัฒนาส่งเสรมิสขุภาวะที่ดีของคนในชุมชน 27 8,925,000 22 8,275,000 
3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

18 19,636,400 18 19,636,400 

4.  พัฒนาส่งเสริมการสร้างงานในชุมชน
ท้องถิ่น 

14 2,240,000 14 2,240,000 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1.  พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยัและรกัษาความสงบปลอดภยั
แก่ชุมชน 

9 7,220,000 8 7,190,000 

2.  การปอ้งกันและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิและ
อบายมุข 

5 1,365,000 5 1,365,000 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

1.  พัฒนาสร้างจิตส านกึ  เสรมิสร้าง
ประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบรหิาร
จัดการ 

3 24,550,000 3 24,550,000 

2.  พัฒนาส่งเสรมิการมีสว่นรว่มของทุกภาค
ส่วนในการบริหารจดัการและตรวจสอบควบคุม 

45 58,098,200 44 56,598,200 

รวม 236 268,801,500 228 266,571,500 
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    1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
     1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560   
        เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไดด้ าเนินการจริง 
        1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 1 1,850,000 ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ช้ัน ข้างตู้ยามต ารวจ 
หมู่ที่ 5 ไม่สามารถก่อสร้างได้เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จาก
กรมเจ้าท่า 

2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งดา้น
สาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

- -  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 

1.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2 120,000 อยู่ในระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

1.  การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- -  

2.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 500,000 โครงการ One bag one week ด าเนินการไม่ได้เนื่องจากมีหนังสือสั่ง
การเกี่ยวกับการจัดการขยะให้เก็บเป็นค่าธรรมเนียม 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม            
จารีต ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1.  การพัฒนาจัดการองค์ความรู ้ 1 20,000 อยู่ในระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.  พัฒนาส่งเสริมและเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2 150,000 อยู่ในระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.  พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษส์ถาปัตยกรรมท้องถิ่น - -  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.  พัฒนาส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 2 70,000 อยู่ในระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.  พัฒนาส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 6 440,000 อยู่ในระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.  พัฒนาสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส 1 65,000 อยู่ในระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.  พัฒนาส่งเสริมการสร้างงานในชุมชนท้องถิ่น - -  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
จัดระเบียบชุมชนสังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

1.  พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยแก่
ชุมชน 

- -  

2.  พัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข 

- -  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี

1.  พัฒนาสร้างจิตส านึกพัฒนาขดีความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ 

- -  

2.  พัฒนาเสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน
การบริหารจดัการ 

1 10,000 อยู่ในระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. พัฒนาส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

3 90,000 อยู่ในระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รวม 20 3,315,000  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน - -  
2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งดา้น
สาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

- -  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 

1.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

- -  

3.  ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

1.  การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- -  

2.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 1,279,200 ไม่ได้ด าเนินการจ้างเหมาเอกชนในการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง   

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม            
จารีต ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1.  การพัฒนาจัดการองค์ความรู ้ - -  
2.  พัฒนาส่งเสริมและเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- -  

3.  พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษส์ถาปัตยกรรมท้องถิ่น - -  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.  พัฒนาส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต - -  
2.  พัฒนาส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 7 1,080,000 อยู่ในระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.  พัฒนาสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส - -  
4.  พัฒนาส่งเสริมการสร้างงานในชุมชนท้องถิ่น - -  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
จัดระเบียบชุมชนสังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

1.  พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยแก่
ชุมชน 

2 50,000 อยู่ในระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.  พัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข 

- -  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี

1.  พัฒนาสร้างจิตส านึกพัฒนาขดีความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ 

- -  

2.  พัฒนาเสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน
การบริหารจดัการ 

3 6,960,000 ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  รถบรรทุก 6 ล้อ 
และรถฟาร์มแทรกเตอร์ 

3. พัฒนาส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

2 40,000 ไม่ได้ด าเนินการเกี่ยวกับโครงการจัดการเลือกตั้งและโครงการปกป้อง
สถาบันของชาติ 
  

รวม 15 9,409,200  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน - -  
2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งดา้น
สาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

- -  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 

1.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

- -  

2.  การส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 
พัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลติภัณฑ์ชุมชนและ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC 

- -  

3.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว - -  
3.  ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

1.  การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- -  

2.  การควบคุม  ป้องกัน  แก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ 1 100,000 โครงการรณรงค์ลดมลพิษหมอกควันและไฟป่า  ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการจัดท าแนวกันไฟ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม            
จารีต ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1.  การส่งเสริมและเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น 

2 240,000 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลป่าแดดและโครงการอุดหนุนวัด
ในเขตเทศบาลต าบลป่าแดด   โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.  2559  

2.  พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์  ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

- -  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.  พัฒนาส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 3 657,600 1.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลต าบลป่าแดด  รอการอนุญาตใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์  
2.  โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดป่าแดดและโรงเรียนวัดวังสิงห์ค า  ตาม
โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน  โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.  2559 

2.  พัฒนาส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 5 880,000 อยู่ในระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
และผูด้้อยโอกาส 

2 50,000 โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลป่าแดดและอุดหนุนกลุ่ม
องค์กรผู้สูงอายุระดับเทศบาลต าบลป่าแดด  โดยถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2559 

4.  พัฒนาส่งเสริมการสร้างงานในชุมชนท้องถิ่น 1 10,000 กลุ่มเป้าหมายไม่คุ้มทุนในการจัดท าโครงการ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
จัดระเบียบชุมชนสังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

1.  พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยแก่
ชุมชน 

1 10,000 โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล
ต าบลป่าแดด  กลุ่มเป้าหมายไม่คุ้มทุนในการจัดท าโครงการ 

2.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิและ
อบายมุข 

- -  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี

1.  พัฒนาสร้างจิตส านึก  เสรมิสรา้งประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

- -  

2.  พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

1 1,500,000 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

รวม 16 3,447,600  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน - -  
2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งดา้น
สาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

- -  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 

1.  การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง
ภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 

- -  

2.  การส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 
พัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลติภัณฑ์ชุมชนและ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC 

- -  

3.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว - -  
3.  ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

1.  การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- -  

2.  การควบคุม  ป้องกัน  แก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ - -  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม            
จารีต ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1.  การส่งเสริมและเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น 

- -  

2.  พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์  ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

- -  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.  พัฒนาส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 1 50,000 โครงการ 1 ชุมชน 1 ศูนย์การเรียนรู้  เป้าหมายยังอยู่ในขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

2.  พัฒนาส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 5 650,000 อยู่ในระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
และผูด้้อยโอกาส 

- -  

4.  พัฒนาส่งเสริมการสร้างงานในชุมชนท้องถิ่น - -  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
จัดระเบียบชุมชนสังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

1.  พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยแก่
ชุมชน 

1 30,000 โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล
ต าบลป่าแดด  กลุ่มเป้าหมายไม่คุ้มทุนในการจัดท าโครงการ 

2.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิและ
อบายมุข 

- -  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี

1.  พัฒนาสร้างจิตส านึก  เสรมิสรา้งประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

- -  

2.  พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

1 1,500,000 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

รวม 8 2,230,000  
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ส่วนที่ 3  การติดตามผลการด าเนินงาน 
---------------- 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการด าเนินงานปี 61 และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่

ปรากฏอยู่ในแผนการ
ด าเนินงาน ปี 61 

จ านวน
โครงการทีไ่ด้

ปฏิบัต ิ

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 - - 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 24 5 20.83 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

   

2.1  แผนงานบริหารทั่วไป 2 1 50.00 
2.2  แผนงานการศึกษา 1 1 100.00 
2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 2 28.57 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

   

3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1 100.00 
3.2  แผนงานสาธารณสุข 8 2 25.00 
3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1 100 

ยุทธศาสตร์ที่   4  การเสริมสร้ างสั งคมให้มีคุณภาพ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   

4.1  แผนงานบริหารทั่วไป 2 - - 
4.2  แผนงานการศึกษา 13 8 61.54 
4.3  แผนงานสาธารณสุข 5 2 40.00 
4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 1 100.00 
4.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 2 25.00 
4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 3 33.33 
4.7  แผนงานงบกลาง 5 4 80.00 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการจดัระเบียบชุมชนสังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

   

5.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 2 33.33 
5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1 100.00 
5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี    
6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 26 10 38.46 
6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 - - 
6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 2 50.00 

รวม 129 48 37.21 
หมวดครภุัณฑ ์    

1  แผนงานบริหารทั่วไป 3 3 100.00 
2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 2 100.00 
3  แผนงานการศึกษา 3 3 100.00 
4  แผนงานสาธารณสุข 1 - - 

รวมท้ังสิ้น 138 56 40.58 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าแดด ปี 2561 

ประเมิน ณ วันที่  31  มีนาคม  2561 
 
1) ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
จ านวนโครงการทั้งสิ้น 129 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 48 โครงการ 
อยู่ระหว่างการด าเนินงานและไม่มีปัญหา/อุปสรรค - โครงการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 81 โครงการ 
 
2) ผลการด าเนินงานรายยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส าเร็จร้อยละ 20.83 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสู่ความยั่งยืน 
ส าเร็จร้อยละ 40.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

ส าเร็จร้อยละ 40.00 

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส าเร็จร้อยละ 46.51 

ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ส าเร็จร้อยละ 30.00 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส าเร็จร้อยละ 38.71 
 
 
 
3) ผลการด าเนินงานภาพรวม 
 

ส าเร็จร้อยละ   37.21 
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โครงการและงบประมาณที่ด าเนินการประจ าปี 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

แผนด าเนินงาน 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กลานฌาปนสถาน  หมู่ที่ 4 140,000.- - 140,000.- กองช่าง  

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 จัดท าแนวเขตแผนที่ของเทศบาลต าบลป่าแดด 30,000.- - 30,000.- กองช่าง  
2 ค่าใช้จ่ายท าความสะอาดและลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ 250,000.- - 250,000.- กองช่าง  
3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 350,000.- 110,700.- 239,300.- กองช่าง  

งานไฟฟ้าถนน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

แผนด าเนินงาน 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักจากสามแยก 
อาคารอเนกประสงค์ถึงปากซอยชมจันทร์ ซอย 4 หมู่ที่ 1 

253,000.-  - 253,000.- กองช่าง  

2 ก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักจากสามแยก
อาคารอเนกประสงค์ถึงสะพานด้านหน้าวัดเทพนิมิต หมู่ที่ 1 

260,000.-  - 260,000.- กองช่าง  

3 ก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก  ด้านหน้า
โครงการเดอะโคลฟเวอร์ถึงสามแยกอันดามันซีฟู้ด หมู่ที่ 1 

485,000.- -  485,000.- กองช่าง  
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งานไฟฟ้าถนน(ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

แผนด าเนินงาน 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

4 ก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านวังตาลวิลล่าซอยแยก
เชื่อมซอย 1-2 หมู่ที่ 2 

600,000.- -  600,000.- กองช่าง  

5 ก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกภายในหมู่บ้านโชคดี  
หมู่ที่ 2 

320,000.- -  320,000.- กองช่าง  

6 ก่อสร้างวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ตั งแต่ซอย 2 
ถึงถนนสามแยกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

500,000.- -  500,000.- กองช่าง  

7 ก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 หมู่ที่ 4 144,500.- -  144,500.- กองช่าง  
8 ก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านโฮมสิริ หมู่ที่ 8 437,600.- -  437,600.- กองช่าง  
9 ก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10  หมู่ที่ 9 280,000.- - 280,000.- กองช่าง  
10 ก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 11 เชื่อมต่อซอย 9 หมู่บ้าน 

ในฝัน  หมู่ที่ 3 
550,000.- 550,000.- - กองช่าง  

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6  หมู่ที่ 4 126,000.- 99,000.- 27,000.- กองช่าง  

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14  หมู่ที่ 4 148,750.- - 148,750.- กองช่าง  
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลป่าแดด  หมู่ที่ 4 
120,540.- 94,000.- 26,540.- กองช่าง  

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอย 6 ถึง ซอย 7  หมู่ที่ 5 907,200.- - 907,200.- กองช่าง  
15 ก่อสร้างวางท่อล าเหมือง ซอย 6 ถึง ซอย 7  หมู่ที่ 5 1,336,000.- - 1,336,000.- กองช่าง  
16 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านวังสิงห์ค า  หมู่ที่ 6 
1,400,000.- - 1,400,000.- กองช่าง  

17 ก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปากทางซอยจอมค า ถึงซอย 1
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3  หมู่ที่ 7 

120,000.- 61,500.- 58,500.- กองช่าง  
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งานไฟฟ้าถนน(ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

แผนด าเนินงาน 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านวณารมย ์ หมู่ที่ 9 658,000.- - 658,000.- กองช่าง  

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 8  หมู่ที่ 12 300,000.- - 300,000.- กองช่าง  

20 ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองสายกลางหมู่บ้าน 
(เชื่อม หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6)  หมู่ที่ 11 

1,425,000.- - 1,425,000.- กองช่าง  

21 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าเหมืองกลางระหว่าง 
หมู่ที่ 13 เชื่อมหมู่ที่ 9 

800,000.- - 800,000.- กองช่าง  

 

ยุทธศาสตร์ที่  2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 พนักงานรุ่นใหม่ ใส่ใจเกษตรประยุกต์ 10,000.- - 10,000.- ส านักปลัด ฯ  
2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

30,000.- 12,431.50 17,568.50 ส านักปลัด ฯ  

 

2.2  แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 อุดหนุนโครงการมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ  ประจ าปี 2561 35,000.- 35,000.- - กองการศึกษาฯ  
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2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 กาดหมั วเกษตรอินทรีย์ 30,000.- - 30,000.- กองสวัสดิการฯ  
2 การด าเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลป่าแดด 20,000.- - 20,000.- กองสวัสดิการฯ  
3 ป้องกันและควบคุมแมลงศัตรูพืช 20,000.- - 20,000.- กองสวัสดิการฯ  
4 พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน  า) 20,000.- 1,625.- 18,375.- กองสวัสดิการฯ  
5 ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาล

ต าบลป่าแดดและกลุ่มสินค้า otop  
20,000.- - 20,000.- กองสวัสดิการฯ  

6 ห้องเรียนชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 40,000.- 11,677.80 28,322.20 กองสวัสดิการฯ  
7 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
20,000.- - 20,000.- กองสวัสดิการฯ  

 

ยุทธศาสตร์ที่  3 :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 รณรงค์ลดมลพิษหมอกควันและไฟป่า 20,000.- 15,600.- 4,400.- ส านักปลัดฯ  
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3.2 แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 ตรวจสอบคุณภาพน  าอุปโภคบริโภคในเขตพื นที่รับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลป่าแดด 

20,000.- - 20,000.- 
กองสาธารณสุขฯ 

 

2 ก าจัดวัชพืชขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในคลองแม่ข่า   705,600.- 204,600.-   501,000.- กองสาธารณสุขฯ  
3 กวาดถนน ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางภายในเขตเทศบาล 

ต าบลป่าแดด 
  604,800.- 

 
393,600.-   211,200.- 

 
กองสาธารณสุขฯ 

 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

แผนด าเนินงาน 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน  าสาธารณะ 50,000.- - 50,000.- กองสาธารณสุขฯ  
2 ฝึกอบรมการท าน  าปุ๋ยหมักชีวภาพและลูกบอลชีวภาพ   50,000.- -   50,000.- กองสาธารณสุขฯ  
3 รณรงค์รักษาความสะอาด 30,000.- - 30,000.- กองสาธารณสุขฯ  
4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูคลองแม่ข่า   150,000.-   6,050.-   143,950.- กองสาธารณสุขฯ  
5 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 30,000.- - 30,000.- กองสาธารณสุขฯ  

 

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 คัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ 80,000.- 18,500.- 61,500.- กองสาธารณสุขฯ  
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ยุทธศาสตร์ที่  4 :  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 จ้างนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน 50,000.- - 50,000.- ส านักปลัดฯ  
2 อบรมคุณธรรม จริยธรรม 10,000.- - 10,000.- ส านักปลัดฯ  

 
4.2 แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

แผนด าเนินงาน 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 วันเยาวชนแห่งชาติ 30,000.- - 30,000.- กองการศึกษาฯ  
2 วัยรุ่น วัยใส 20,000.- - 20,000.- กองการศึกษาฯ  
3 ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาทในพื นที่สร้างสรรค์

ส าหรับเด็กและเยาวชน 
50,000.- 44,249.25.- 5,750.75.- กองการศึกษาฯ  

4 สร้างป่าพัฒนาเมือง 50,000.- - 50,000.- กองการศึกษาฯ  
5 อบรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก

และเยาวชนเทศบาลต าบลป่าแดด 
100,000.- - 100,000.- กองการศึกษาฯ  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

แผนด าเนินงาน 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 93,600.- 45,000.- 48,600.- กองการศึกษาฯ  
2 เพ่ิมศักยภาพในการเลี ยงดูเด็กปฐมวัย 280,800.- 48,900.- 231,900.- กองการศึกษาฯ  
3 จัดงานวันเด็ก 60,000.- 58,883.- 1,117.- กองการศึกษาฯ  
4 ส่งเสริมงานวิชาการของสถานศึกษา 30,000.- 29,725.- 275.- กองการศึกษาฯ  
5 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลป่าแดด 17,000.- - 17,000.- กองการศึกษาฯ  
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าแดด 
793,000.- 793,000.- - กองการศึกษาฯ  

7 ค่าอาหารเสริม (นม) 812,500.- 410,412.52 402,087.48 กองการศึกษาฯ  
8 อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดป่าแดดและโรงเรียนวัดวังสิงห์ค า 1,356,000.- 689,000.- 667,000.- กองการศึกษาฯ  

 
4.3 แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

แผนด าเนินงาน 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลต าบลป่าแดด 806,400.- 320,400.- 486,000.- กองสาธารณสุขฯ  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000.- 6,000.- 44,000.- กองสาธารณสุขฯ  
2 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 100,000.- - 100,000.- กองสาธารณสุขฯ  
3 รณรงค์รักษาความสะอาดห้องน  าสาธารณะ 10,000.- - 10,000.- กองสาธารณสุขฯ  
4 อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 30,000.- - 30,000.- กองสาธารณสุขฯ  
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4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 ส ารวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส 108,000.- 30,960.- 77,040.- กองสวัสดิการฯ  
 
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

แผนด าเนินงาน 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 10,000.- - 10,000.- กองสวัสดิการฯ  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 1 ชุมชน 1 ศูนย์การเรียนรู้ 50,000.- - 50,000.- ส านักปลัดฯ  
2 เกษตรอินทรีย์ 20,000.- - 20,000.- กองสวัสดิการฯ  
3 ครอบครัวสัมพันธ์ 40,000.- - 40,000.- กองสวัสดิการฯ  
4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 150,000.- 51,221.50 98,778.50 กองสวัสดิการฯ  
5 วันสตรีสากล 50,000.- 34,810.50 15,189.50 กองสวัสดิการฯ  
6 สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี 30,000.- - 30,000.- กองสวัสดิการฯ  
7 อบรมส่งเสริมอาชีพ 40,000.- - 40,000.- กองสวัสดิการฯ  
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4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 500,000.- 77,115.75 422    
,884.25 

กองการศึกษาฯ  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

แผนด าเนินงาน 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา 50,000.- - 50,000.- กองการศึกษาฯ  
2 ธรรมสัญจรบวรพุทธศาสน์รวมใจ (บ้าน วัด ราชการ)  100,000.- - 100,000.- กองการศึกษาฯ  
3 ประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา 200,000.- - 200,000.- กองการศึกษาฯ  
4 ผู้เฒ่าเล่าขาน ผู้เยาว์เรียนรู้ 50,000.- - 50,000.- กองการศึกษาฯ  
5 ฝึกอบรมสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีล้านนา 50,000.- - 50,000.- กองการศึกษาฯ  
6 สืบสานประเพณีเข้าพรรษา 50,000.- - 50,000.- กองการศึกษาฯ  
7 สืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา (ลอยกระทง) 100,000.- 46,000.- 54,000.- กองการศึกษาฯ  
8 อนุรักษ์สืบสานงานประเพณีทางพระพุทธศาสนา 40,000.- 7,121.40 32,878.60 กองการศึกษาฯ  

 
4.7  แผนงานงบกลาง 

งบกลาง 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

แผนด าเนินงาน 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,216,800.- 7,942,400.- 8,274,400.- กองสวัสดิการฯ  
2 เบี ยยังชีพผู้พิการ 3,648,000.- 1,750,400.- 1,897,600.- กองสวัสดิการฯ  
3 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000.- 102,000.- 138,000.- กองสวัสดิการฯ  
4 สบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 200,000.- - 200,000.- กองสวัสดิการฯ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าแดด  ประจ าปีงบประมาณ 2561 คร้ังท่ี 1  36 
 

5 สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 500,000.- 500,000.- - กองสาธารณสุขฯ  
ยุทธศาสตร์ที่  5 :  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 ป่าแดดปลอดภัย 540,000.- 243,000.- 297,000.- ส านักปลัดฯ  
2 จัดท าแนวกันไฟ 70,000.- - 70,000.- ส านักปลัดฯ  
3 ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายใน

เขตเทศบาลต าบลป่าแดด 
50,000.- - 50,000.- ส านักปลัดฯ  

4 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 10,000.- 577.80 9,422.20 ส านักปลัดฯ  
5 อบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯและอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 30,000.- - 30,000.- ส านักปลัดฯ  
6 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื องต้น 30,000.- - 30,000.- ส านักปลัดฯ  

 

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 ถนนปลอดภัย 432,000.- 169,500.- 262,500.- กองช่าง  
 

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 50,000.- - 50,000.- กองสาธารณสุขฯ  
2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 150,000.- - 150,000.- กองสาธารณสุขฯ  
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3 อบรมทัศนศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000.- - 50,000.- กองสาธารณสุขฯ  
 

ยุทธศาสตร์ที่  6 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 ท าความสะอาดส านักงานเทศบาลต าบลป่าแดด 498,000.- 249,000.- 249,000.- ส านักปลัดฯ  
2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง   1,500,000.- -   1,500,000.- ส านักปลัดฯ  
3 โครงการตามนโยบายของรัฐ 30,000.- 26,330.- 3,670.- ส านักปลัดฯ  
4 ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 30,000.- 23,262.- 6,738.- ส านักปลัดฯ  
5 ปณิธานความดี 30,000.- - 30,000.- ส านักปลัดฯ  
6 ฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน 450,000.- 592,755.80 244.20.- ส านักปลัดฯ โอนเพ่ิม 143,000 

7 รักน  า รักป่า รักษาแผ่นดิน 20,000.- - 20,000.- ส านักปลัดฯ  
8 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช 
100,000.- - 100,000.- ส านักปลัดฯ  

9 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว- 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

100,000.- - 100,000.- ส านักปลัดฯ  

10 วันท้องถิ่นไทย 10,000.- - 10,000.- ส านักปลัดฯ  
11 วันเทศบาล 10,000.- - 10,000.- ส านักปลัดฯ  
12 วันปิยมหาราช 30,000.- 1,000.- 29,000.- ส านักปลัดฯ  
13 วันพ่อแห่งชาติ 100,000.- 8,400.- 91,600.- ส านักปลัดฯ  
14 วันแม่แห่งชาติ 100,000.- -  ส านักปลัดฯ  
15 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ พ.ศ. 2540 
20,000.- 19,800.- 200.- ส านักปลัดฯ  
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16 ค่าจ้างท่ีปรึกษา องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง 40,000.- - 40,000.- ส านักปลัดฯ  
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

แผนด าเนินงาน 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 30,000.- - 30,000.- ส านักปลัดฯ  
2 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/แผนการด าเนินงาน 30,000.- 5,310.- 24,690.- ส านักปลัดฯ  
3 ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 30,000.- 5,409.- 24,591.- ส านักปลัดฯ  
4 อบรมจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 40,000.- - 40,000.- ส านักปลัดฯ  

งานบริหารงานคลัง 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

แผนด าเนินงาน 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 ความร่วมมือการช าระภาษีท้องถิ่น 20,000.- - 20,000.- กองคลัง  
2 จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและ

ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น 
20,000.- - 20,000.- กองคลัง  

3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 400,000.- 120,300.- 279,700.- กองคลัง  
4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จูงใจผู้เสียภาษี 20,000.- - 20,000.- กองคลัง  
5 อบรมให้ความรู้เรื่องการพัสดุแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใส

มีส่วนร่วม 
30,000.- - 30,000.- กองคลัง  

6 อบรมเพ่ือให้ความรู้เรื่องภาษีแก่ประชาชนผู้เสียภาษีท้องถิ่น 50,000.- - 50,000.- กองคลัง  
 
6.2   แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

แผนด าเนินงาน 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 
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1 อบรมคณะกรรมการประปาหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลต าบล
ป่าแดด 

50,000.- - 50,000.- กองช่าง  

 

6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 วิถีประชาธิปไตย 80,000.- 25,112.25 54,887.75 ส านักปลัดฯ  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 เทศบาลเคลื่อนที่ 30,000.- - 30,000.- ส านักปลัดฯ  
2 ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลต าบลป่าแดด 50,000.- - 50,000.- ส านักปลัดฯ  
3 เสริมสร้างเครือข่ายเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ 
50,000.- 11,760.- 38,240.- ส านักปลัดฯ  
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หมวดครุภัณฑ์ 
1.  แผนงานบริหารทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 จัดซื อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 116,000.- 116,000.- - ส านักปลัดฯ  
2 จัดซื อเก้าอี  55,000.- 55,000.- - ส านักปลัดฯ  
3 จัดซื อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 14,000.- 14,000.- - กองคลัง  

 
2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 จัดซื อเตียงนอนเหล็ก 2 ชั น 14,000.- 14,000.- - ส านักปลัดฯ  
2 จัดซื อหัวฉีดพร้อมด้ามปืน 50,000.- 50,000.- - ส านักปลัดฯ  

 
3.  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
แผนด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  จ านวน  2  ชุด 32,000.- 32,000.- - กองการศึกษาฯ  
2 จัดซื อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 2 เครื่อง 6,600.- 6,600.- - กองการศึกษาฯ  
3 จัดซื อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 2 เครื่อง 5,600.- 5,600.- - กองการศึกษาฯ  

 
4.  แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับ โครงการ งบประมาณตาม งบประมาณ คงเหลือ หน่วยงาน หมายเหตุ 
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ที ่ แผนด าเนินงาน เบิกจ่าย รับผิดชอบ 
1 จัดซื อเก้าอี ส านักงาน  จ านวน  4  ตัว 14,360.- - 14,360.- กองการศึกษาฯ  

 


