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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

  2.1 สรุปสถานการณ์พัฒนาสรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 

มี ก า รบู รณาการร่ ว มกั บหน่ ว ย ง านที่
เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้องถิ่น 

W1 

มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น   ในการปรับปรุงการบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อ
รองรับความเจริญที่มีการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
ส่งผลให้ความต้องการด้านสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเพ่ิมมากขึ้น 

S2 

เทศบาลเมืองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ประชาชนโดยตรง   ท าให้ทราบปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

W2 

ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการด าเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในท้องถิ่นและเข้าใจว่าเป็นอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลเมือง 

S3 

ชุมชนมีวัดเป็นศูนย์กลางการประกอบอาชีพ
ทางศาสนา  การสืบทอดและอนุรักษ์
วัฒนธรรมรวมทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในชุมชน 

W3 

ขาดการพัฒนาอาชีพอย่างเป็นระบบ 

S4 
มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการท าการเกษตร 
พืชผักผลไม้ ทั้งเขตร้อนและเขตหนาว 

W4 
ประชากรแฝงมีจ านวนมากและผลัดเปลี่ยน
กันไปทุกปีเนื่องจากเป็นเขตมหาวิทยาลัย 

W5 ประชาชนมีภาระหนี้สิน 

S5 
พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักที่ท ารายได้ให้กับประชาชน  
เช่น  มะเขือเทศ  กะหล่ าปลี พริก ไม้ 
ดอก ฯลฯ 

W6 
ประชาชนมีการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้า
และบริการไม่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นอุปสรรคใน
การสร้างเครือข่ายชุมชน 

S6 

ชุมชนมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์
เ ฉ พ า ะ ก ลุ ่ม   ทั ้ง ด ้า น ภ า ษ า
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒนธรรม 

W7 
ประชาชนขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบ
ร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

W8 
ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วน
ร่ วมในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร 

S7 

มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดม
สมบูรณ์ 

W9 
ประชากรมี ก า รแบ่ งพรรคแบ่ งพวก
เนื่องจากปัญหาทางการเมืองท้องถิ่น 

W10 
ปัญหาเรื่องเส้นทางการคมนาคมเนื่องจาก
มีรถบรรทุกผ่านเป็นประจ าท าให้ถนนช ารุด
ง่าย 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

 
W11 ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ 
W12 ปัญหาน้ าท่วมขัน 

 
โอกาส (Opportunity)  ข้อจ ากัด (Threat) 

O1 

รัฐบาลก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้
ตามพระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและ
ขั้นตอน  การกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการก าหนดอ านาจและหน้าที่ 

T1 

มีการวางแผนโครงการ/กิจกรรมทีจ่ะด าเนินการ
ในแต่ละปีมากกว่างบประมาณ ท าให้การ
ประเมินผลแผนพัฒนาไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 

O2 

รัฐบาลให้การส ่ง เสร ิมด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การมี
การด าเนินการที่ทันสมัย  มีการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล 

T2 

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ และ
ระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
เมืองมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

O3 

รัฐบาลส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาในการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชน 
ภายใตโ้ครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” 
เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและถาวร 

T3 

เทศบาลเมืองมีข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ 
 

O4 

ประชาชนเป็นศูนย์กลางและการแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน  โดย
การรับฟังปัญหาความต้องการเกี่ยวกับ
บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะข อ ง ป ร ะช า ช น ไป
ด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ 

T4 

มีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอน 

 

O5 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา
ด้านเศรษฐกิจระดับรากหญ้า 

T5 
ความรู้พื้นฐานของประชาชน  ความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มประชาชน 

O6 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

T6 
องค์กรต่าง ๆ ภายในต าบลยังขาดการประสานงาน
จึงท าให้การพัฒนาเป็นไปด้วยความล่าช้า 

O7 
รัฐบาลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

T7 

การประสานงานเพื่ อของบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืนเป็นไปอย่างล่าช้า 

O8 

เทศบาลเมืองให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน         
เ พ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ถูกทิศทางและ
เป็นไปอย่างยั่งยืน 
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2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
   ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ จากผลการ
ด าเนินงาน ปี 2558 รวมทั้งสิ้น 112 โครงการ งบประมาณ 47,078,902 บาท (ข้อมูลณ วันที่ 30 
กันยายน 2558)  

ยุทธศาสตร์ 
(พ.ศ.2558 – 2562) 

ผลการด าเนินการ 
ตั้งไว้ 

แผนสามปี (ปี2558)* 
ด าเนินการจริง** 

แผนด าเนินงาน ปี 2558*** 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 24 16,033,342 9 9,588,522 
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 0 0 0  
3.การพัฒนาคมและสังคม 0 0 0  
4.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

2 825,000 1 325,000 

5.การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 4 16,091,560 4 9,633,240 
6.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

82 14,129,000 22 9,821,948 

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0 0  

รวม 112 47,078,902 36 29,368,710 
คิดเป็นร้อยละ 32.14 62.38 

 

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

   ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้  ประจ าปี 2558 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ได้ด าเนินการพัฒนาครอบคุลมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยอาศัยแนวทางการพัฒนาจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  แผนพัฒนาอ าเภอ   การพัฒนา
ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  และความต้องการของประชาชน  ในการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งสามารถสรุปเป็นภาพรวมในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ในการด าเนินงาน    
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ด าเนินการพัฒนาอย่าง
ครอบคลุมทุกด้าน 
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  ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมการโอนเพิ่มและโอนลด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558) จ านวน
47,078,902 บาท จ านวน 112 โครงการ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. การเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี เบิกจ่าย 9,821,948 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เบิกจ่าย 9,588,522 บาท และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขฯ เบิกจ่าย 
9,821,948 บาท ตามล าดับ 
   2. การเบิกจ่ายตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่าหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 3 
อันดับ ได้แก่ส านักปลัด เบิกจ่าย 9,821,948 บาท กองช่าง เบิกจ่าย 9,588,522 บาท และกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบิกจ่าย 9,821,948 บาท ตามล าดับ 
 

  ด้านการประเมินตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 
การประเมินพันธกิจ : 1. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)  
1. ความครบถ้วนของแผนพัฒนาสามปี  ดีมาก 
2. การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี  ดีมาก 
การประเมินพันธกิจ : 2. ผลส าเร็จของโครงการ  
1. ร้อยละของการกระจายงบประมาณและโครงการในแต่ละพ้ืนที่  ดีมาก 
2. ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการตามแผน  ดีมาก 
3. ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการส าเร็จ ดี 
การประเมินพันธกิจ : 3. ผลส าเร็จของแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
1. ร้อยละของแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มท่ี 1 และแผนยุทธศาสตร์.เชียงใหม่ 

ดีมาก 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินเทียบกับเปูาหมายที่กระทรวงการคลังก าหนด  ปานกลาง 
3. ร้อยละของโครงการตามแผนด าเนินงานฯ ที่ได้ด าเนินงานเทียบกับแผนพัฒนาสามปี  ปานกลาง 
4. ร้อยละของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ดี 
5. การขยายผลการด าเนินโครงการให้เกิดความยั่งยืน  ปานกลาง 
การประเมินคุณภาพของผลงาน : ผลการด าเนินงาน  
1. การบรรลุวัตถุประสงค์  ปานกลาง 
2. ระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการด าเนินงาน ปานกลาง 
การประเมินการบริหารจัดการองค์กร : 1. การบริหารจัดการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
1. ผลส าเร็จของการบริหารงานบุคคล  ปานกลาง 
2. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปรับปรุง 
3. ประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  ปานกลาง 
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ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 
การประเมินการบริหารจัดการองค์กร : 2. นวัตกรรม  
1. จ านวนนวัตกรรมที่ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร  ดีมาก 
2. ประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการ  ดีมาก 
การประเมินการเรียนรู้และการพัฒนา : 1. การเรียนรู้  
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  ดีมาก 
2. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร  ดีมาก 
3. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  ดีมาก 
การประเมินกลุ่มเป้าหมาย : 1. ผู้รับบริการ  
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ดี 
2. ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภา ทม.แม่โจ้ ต่อการให้บริการและการบริหารงานของ 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ดีมาก 

3. ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคธุรกิจต่อการให้บริการและ
การบริหารงานของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ดี 

การประเมินกลุ่มเป้าหมาย : 2. ผู้มีส่วนได้เสีย  
1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการจัดท าและด าเนินงานตามแผนฯ  ดี 
การประเมินกลุ่มเป้าหมาย : 3. ผู้ให้บริการ  
1. ความพึงพอใจของกลุ่มข้าราชการเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่มีต่อการบริหารงานตามนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 

ดีมาก 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าราชการเทศบาลเมืองแม่โจ้  ดีมาก 
 

 ข้อเสนอแนะจากการประเมินผล 
1. ข้อเสนอแนะในแต่ละด้านของการประเมิน 
ด้านพันธกิจ : ผลส าเร็จของแผนพัฒนาสามปี 
- การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์

ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

- การใช้หลักบริหารการปกครองที่ดี (good governance) เป็นหลักการปฏิบัติตามระบบแผนงาน 
การใช้ระบบบริหารแบบนี้มาช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงาน จะท าให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้วย เพราะเป็นระบบการตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย     
ที่เก่ียวข้อง 
  - การสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการการกระจายอ านาจและธรรมาภิบาลของท้องถิ่นให้กับ
บุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ในประเด็นส าคัญ ได้แก่ การคลัง การปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล    
และให้ความรู้กับบุคคลหรือชุมชน ในประเด็น การมีส่วนร่วมและจิตส านึกของชุมชนต่อการบริหารงานภาครัฐ 
จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนแผนที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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ด้านพันธกิจ : ผลส าเร็จของโครงการ 
  - ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในการพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการให้มากขึ้น
เนื่องจากปัญหาของท้องถิ่นจะมีความซับซ้อนมากข้ึน 
  - ควรเสริมสร้างความรู้เรื่องการจัดท าโครงการที่เป็น “นวัตกรรมท้องถิ่น” เพ่ือให้เกิดการคิดค้น
โครงการใหม่ ๆ เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทายใหม่ ๆ หรือแก้ปัญหาที่ท้องถิ่นประสบจนเกิดผลส าเร็จนอกจากนี้การ
ต่อยอดโครงการจากภารกิจตามอ านาจหน้าที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ชัดเจน 
ด้านคุณภาพของผลงาน 
  - พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานที่ระบุมาตรฐานของผลงาน ที่มีความจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุง
มาตรฐานที่ยังไม่เหมาะสม ควรจัดบริการที่มุ่งเน้นความเอาใจใส่ในการให้บริการแก่ประชาชนและการบรรลุ
เปูาหมายของการพัฒนา 
  - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนถึงบทบาทของประชาชนที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น  
และเร่งให้ประชาชนมีความตื่นตัวที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน       
การด าเนินโครงการ 
  - ควรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สะดวก ต่อทุกกลุ่มเปูาหมาย สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค         
ได้อย่างรวดเร็ว 
  - สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และภาคประชาสังคม โดยอุดหนุนงบประมาณให้แก่
องค์กรพัฒนาในพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ เช่น งานบรรเทาสาธารณภัย งานด้านการจัดการขยะ 
มลพิษและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ด้านการบริหารจัดการ 
  - ควรพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร โดยใช้สมรรถนะของบุคลากรเป็นฐานในการด าเนินการ 
(Competency base) ร่วมกับผลส าเร็จของงาน การก าหนดสัดส่วนให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่สะท้อน
ต่อวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้มีโอกาสน าเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
  - ควรสร้างฐานข้อมูล เผยแพร่เรื่องเล่า หรือวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการบริหารงาน
บุคคล สร้างเครือข่ายของการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  ทั้งในรูปแบบของการพบปะสนทนา                  
และเครือข่ายเสมือน  
  - ควรพัฒนาให้บุคลากรสามารถน านวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้แล้ว ข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้
ทันสมัย ถูกต้องแล้ว ไปใช้งานได้ทันท ี
 
 
 
 
 
 



~ 12 ~ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาการตรวจเยี่ยมพื้นที่ 
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  - ควรสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดพลังทางสังคม เครือข่าย 
การเรียนรู้ และสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงต่อกัน ซึ่งในระยะยาวอาจมีการพัฒนาเป็น“นโยบายสาธารณะ” 
  - ควรมีแนวคิดท่ีให้ชุมชนมีการจัดการตนเอง โดยการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ ฟ้ืนส านึกท้องถิ่น 
แสวงทุนทางสังคม ทุนทางปัญญา และทุนทรัพยากรที่มีอยู่ 

ภารกิจในการบ ารุงรักษาถนน 
  - เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีข้อจ ากัดทางด้านบุคลากร ทั้งในแง่ของจ านวน ประสบการณ์ และองค์ความรู้ 
ในการดูแลรักษาถนน ดังนั้นจึงควรมีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับคุณลักษณะและ
ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เห็นถึงความส าคัญของการซ่อมบ ารุงตามมาตรฐานที่ก าหนด
จึงมีความส าคัญ 
  - การตัดสินใจซ่อมบ ารุงถนน ควรพิจารณาจากความต้องการของชาวบ้าน/ชุมชนมากกว่าการ
พิจารณาจากมาตรฐานด้านอ่ืน ๆ และพบว่า เทศบาลเมืองแม่โจ้มีแผนงานบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลาของ
ถนน โดยเฉพาะแผนงานบ ารุงรักษาพิเศษ 

3. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่อง 
  - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรมีการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและบริโภค โดยเฉพาะพ้ืนที่ประสบ 
ภัยแล้ง และโครงการที่ลงชุมชนควรเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเขตพ้ืนที่ต าบลที่
มากกว่า 1 แห่ง เพ่ือลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างพื้นที่อันเกิดจากการไม่ได้รับอนุมัติโครงการ 
  - ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตทาง
การเกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้บริโภคควรหาตลาดในการ
กระจายสินค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ควรมีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมถึงควรส่งเสริมให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญใน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ 
  - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนดูแลและรักษาแหล่งน้ ารู้จัก
การใช้น้ าอย่างประหยัดและเหมาะสม ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนปลูกปุาทดแทน ควรมีการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือลดมลภาวะที่เป็นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลกิจกรรมทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ของแต่ละอ าเภอควรมีการร่วมมือระหว่างอ าเภอและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
  - ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
โดยเฉพาะการน าร่องปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้เกิดศักยภาพทางการศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา 
  - ด้านการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยฯ ควรมีการอบรมให้ความรู้ด้านการปูองกัน บรรเทาสาธารณ
ภัยอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการระบุกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจนในการอบรมแต่ละครั้ง 
  - ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง เช่น ทางสื่อ 
สังคมออนไลน์ ทางวิทยุที่มีเครือข่ายถึงหลายจังหวัด ทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ทางโทรทัศน์ระบบดาวเทียม 
และระบบดิจิตอล และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูล ควรมีการรายงานผลการด าเนินโครงการย่อย
ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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  4. ข้อเสนอแนะในภาพรวมด้านการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและแผนด าเนินงาน 
  ควรน านโยบายของรัฐบาลทั้ง 11 ด้านมาปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและแผนด าเนินงาน 
ตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควรเพ่ิมโครงการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจาย  และ
ครอบคลุม ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตควรมีชื่อโครงการปฏิรูปการศึกษาอยู่ในแผน
อย่างชัดเจน ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีควรมีการเพ่ิมโครงการการจัดการในการ
พัฒนาการท างานของตนเองและหน่วยงาน 
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