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เทศบาลเมืองแม่โจ้  

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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ค าน า  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาเพื่อท าหน้าท่ีในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยคณะกรรมการ ดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมาย          
ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดท่ีคณะกรรมการฯ 
ก าหนดก็ได้และให้คณะกรรมการฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

   การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี 
ด าเนินการอยู่โดยท่ี “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ 
ข้อมูลปูอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ 
วิธีการท างาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ส าเร็จ 
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับผลประโยชน์หรือได้รับ 
น้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ      
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเปูาหมายท่ีได้รับประโยชน์จาก
โครงการ    ในส่วนของ “การประเมินผล” คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่
โจ้ ได้รับการแต่งต้ังตามระเบียบฯ ได้ด าเนินการก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ซึ่งให้มีวิธีการ
ประเมินผล ตามระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบ
ประเมินความ พึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงแก้ไขและสอดคล้องกับระเบียบฯ และ
พัฒนาการจัดท า แผนพัฒนาส่ีปีให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับ
พื้นท่ีและ สถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ส่ีปีในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนให้รับทราบ
โดยท่ัวกัน ตามล าดับต่อไป 
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สารบญั 

หัวเร่ือง 
  ค าน า  

สารบัญ  
ส่วนที่ ๑ บทน า  

๑.1 ความเป็นมา   
๑.2 ลักษณะของแผนพัฒนาส่ีป ี 
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาส่ีป ี 
๑.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาส่ีป ี  
๑.๕ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
๑.๖ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ส่วนที่ 2 รายละเอียด ข้ันตอน การปฏบิัติงาน  
   2.1 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

2.2 การปฏิบัติงาน  
         ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลงานปฏิบัติงานตามกระบวนการ   
   3.1 การติดตามและประเมินผลงานปฏิบัติงานตามกระบวนการ 
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บทน า 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

“แม่โจ้เมืองน่าอยู่  เศรษฐกิจชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
สภาพแวดล้อมปราศจากมลพิษ  รักษาจารีตประเพณี เป็นเมืองดี ชีวิตมีสุข” 

พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 3.  การก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อม 

4.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น
เพื่อรองรับการขยายตัวและเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
มีเปูาประสงค์ ดังนี้คือ  

1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและสอดรับกับการเติบโตของเมือง 
2) พัฒนาระบบการจราจรในชุมชนให้การสัญจรเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
มีเปูาประสงค์ ดังนี้คือ  

1) ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพท่ีสร้างรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพแบบ เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการท่องเท่ียวในชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการ มีส่วนร่วม

ของชุมชนและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
4) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ ให้น่าสนใจและสร้างรายได้มากขึ้น โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิต       

ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชุมชน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มีเปูาประสงค์ดังนี้คือ  

1) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเข็มแข็งโดยกระบวนการมีส่วนร่วม  
2) ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ  
3) การพัฒนาระบบสวัสดิการ  
4) พัฒนาศักยภาพการรักษาความปลอดภัยในชุมชน  
5) เสริมสร้างศักยภาพการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน  
6) การพัฒนาสังคมในเรื่องคุณค่าและความสุขในการใช้ชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีเปูาประสงค์ดังนี้คือ 
1) ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม คุณค่าความเป็นไทย  
2) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มีเปูาประสงค์ดังนี้คือ  

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน  

2) สร้างเสริมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ  
3) สร้างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
4) แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความอุดม  สมบูรณ์

เพิ่มข้ึนและมีความสมดุลกับส่ิงแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน 
มีเปูาประสงค์ดังนี้คือ  

1) เทศบาลเมืองแม่โจ้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะให้กับประชาชน
เพิ่มข้ึน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
มีเปูาประสงค์ดังนี้คือ  

 1) เทศบาลเมืองแม่โจ้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะให้กับประชาชน
เพิ่มข้ึน  

 2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการของเทศบาล  
 3) พัฒนาระบบตรวจสอบการติดตามประเมินผลของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ปีพ.ศ. 2561 – 2564 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ในช่วงส่ีป ี(พ.ศ.2559 - 2561) ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1.1  ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 
1.2  พัฒนาสาธารณูปโภค 
1.3  พัฒนาสาธารณูปการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

2.1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
2.2  การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการ  

แปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
2.3  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
3.1 การบริหารและจัดการศึกษา 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.3 ส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.4 ส่งเสริมสุขภาวะ 
3.5 การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
3.6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
4.2 การเช่ือมโยงวิถีชีวิตกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
5.1 การสร้างจิตส านึก ปูองกัน และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
5.3 พัฒนาชุมชนตัวอย่างความแห่งส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
6.1 การพัฒนาสร้างจิตส านึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน 
6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
6.3 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบควบคุม 
6.4 จัดหาปัจจัย และสร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน   
มีแนวทางการพัฒนาดังนี ้
7.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
7.3 การปูองกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด 
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ส่วนที่ 2 
รายละเอียด ข้ันตอน การปฏบิตัิงาน 

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) 
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
   จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการบริหาร 
เชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากท่ีได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นท่ีจะต้องมีการติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการ  
ปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
เป็นการตดิตามและประเมินผลหลังจากท่ีได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี (ตามปีงบประมาณ คือ 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท้ังนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 13 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อท าหน้าท่ีในการ 
ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะด าเนินการ 
ติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ 
ภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนดก็ได้และให้คณะกรรมการฯ รายงานผล 

การวางแผน 

การน าแผนไปปฏบิัติ 

ควบคุมและประเมิน 

วิเคราะห์สถานการณ ์ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการ 

ติดตามและประเมินผล 
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และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันรับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น  
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน  
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีโดยมีข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้ 

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การวางแผนพัฒนา 

การน าแผนพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติ 

ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข 

ส่วนราชการด าเนินการประเมิน 

ตนเองตามแบบประเมิน 

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ ความถูกต้อง 
ประมวลผลข้อมูลและ จัดท าสรุปรายงานผลการ

ติดตามฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ คณะ
กรรมการฯ เสนอผู้บริหาร ท้องถ่ิน/สภา
ท้องถ่ิน/คณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน 

- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน  

- เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซด์เทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ  

- แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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บทสรุป 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองแม่โจ้เป็นแผนท่ีจัดท าขึ้น 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้       
โดยแบ่งยุทธศาสตร์ การพัฒนาออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา และคุณภาพชีวิตของชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองท่ีดี ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกัน 
บรรเทา สาธารณภัย และการจัด ระเบียบ ชุมชน สังคม 
   การบริหารการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ในครั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
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ส่วนที่ 3 
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลงานปฏิบัติงานตามกระบวนการ  
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ด าเนินการเพื่อติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาเมืองแม่โจ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตาม
โครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ท้ัง ข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการ ด าเนินงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ดังนี้  

ค าช้ีแจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
จะท าการ ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ส่วนที ่1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ √  

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสุนนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา √  

ส่วนที ่2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน 

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานขอ้มูล  √  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน  √  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น  √  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  √  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด √  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน √  

13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
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รายละเอียดของการติดตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองแม่โจ้  
  โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็นยุทธศาสตร์ 7 ด้านแต่ละด้านมีจ านวนโครงการ และ
งบประมาณท่ีระบุในแผน ดังนี้ 

แบบที่ 2 แบบตดิตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ค าช้ีแจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) โดยมีก าหนดระยะเวลาใน 
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มต้ังแต่ส้ินสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕60 – 
กันยายน ๒๕61 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1.ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานระยะ ๖ เดือน  
  (๑) เดือน ตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕61  
  (๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕61 

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 15,546,500.00 0 0 3 600,000.00 

2.การพัฒนาการศึกษา และคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 

73 16,201,200.00 32 13,696,300.00 32 13,696,300.00 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 455,000.00 2 200,000.00 2 200,000.00 

4.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

11 1,690,000.00 5 2,280,000.00 5 2,280,000.00 

5.การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

38 2,181,000.00 21 820,000.00 21 820,000.00 

6.ด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่
ดี 

74 26,350,440.00 21 3,280,000.00 21 3,280,000.00 

7.ด้านการปูองกัน บรรเทา สาธารณ
ภัย และการจัด ระเบียบ ชุมชน สังคม 

47 2,557,700.00 21 1,870,000.00 22 1,900,000.00 

รวม 269 64,981,840.00 102 22,146,300.00 106 22,776,300.00 
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แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 3 ปีเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 3 ปีเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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2.จ านวนโครงการที่บรรจุในข้อเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน   148   โครงการ งบประมาณ           
57,489,200 บาท 
สามารถจ าแนกยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 13,645,000 
2.การพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของชุมชน 43 14,884,200 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 150,000 
4.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 7 1,510,000 

5.การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 1,340,000 

6.ด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี 27 23,880,000 

7.ด้านการปูองกัน บรรเทา สาธารณภัย และการจัด ระเบียบ ชุมชน สังคม 27 2,080,000 

รวม 148 57,489,200 

 
 
แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์  

 แผนการด าเนินการ ทั้งหมด  อนุมัติงบประมาณ   ลงนามสัญญา   เบิกจ่าย  
                                                                      

100  

จ านว
น 

โครงก
าร 

คดิ
เป็
น 

งบประมาณ คดิ
เป็
น 

จ านว
น 

โครงก
าร 
 

คดิ
เป็
น 

งบประมาณ คดิ
เป็
น 

จ านว
น 

โครงก
าร 
 

คดิ
เป็
น 

งบประมาณ คดิ
เป็น 

จ านว
น 

โครงก
าร 

คดิ
เป็น 

งบประมาณ คดิ
เป็
น 

จ านวน 
โครงการ 

 

คดิ
เป็น 

งบประมาณ คดิเป็น 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 7 15,546,500 24 19 33 13,790,000 42 11 31 4,881,400 65 5 19 1,560,600 40 5 19 1,560,600 46 

2.การพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 

73 27 16,201,200 25 14 24 13,623,200 42 9 26 947,246 13 8 30 882,898 23 7 27 327,246 10 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 2 455,000 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

4.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11 4 1,690,000 3 2 3 1,300,000 4 2 6 327,600 4 2 7 327,600 8 2 8 327,600 10 

5.การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

38 14 2,181,000 3 1 2 200,000 1 - - - - - - - - - - - - 

6.ด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ด ี 74 28 26,350,440 41 8 14 2,079,300 6 7 20 1,068,376 14 6 22 883,590 23 6 23 883,590 26 

7.ด้านการปูองกัน บรรเทา สาธารณภัย 
และการจัด ระเบียบ ชุมชน สังคม 

47 17 2,557,700 4 14 24 1,542,000 5 6 17 263,211 4 6 22 263,211 7 6 23 263,211 8 

รวม 269  64,981,840  58  32,534,500  35  7,487,833  27  3,917,899  26  3,362,247  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการที่ได้ด าเนินการในปี 2562 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ สันทราย จ.เชียงใหม่ 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซ็นต์ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การด าเนินการ การด าเนินการ (บาท) (บาท) 

  (วัน)     

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1. โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาดกว้าง 4.00-5.00เมตร ยาว 200เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร (สถานท่ีก่อสร้างบริเวณซอย 2 หมู่ท่ี 5 ต.ปุา
ไผ่) 100 จ.37/2562 30 308,700.00 308,700.00 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 98 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 294 ตารางเมตร (สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณบ้านนายศรีชม ดวงบาล หมู่ท่ี 5 ต.ปุาไผ่) 100 จ.38/2562 60 186,000.00 186,000.00 
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 64 เมตร ท้ังสองข้าง (สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณซอยบ้านนายเป็ง หมู่ท่ี 1 ต.
หนองหาร) 100 จ.40/2562 75 262,000.00 262,000.00 
4. โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาดกว้าง 4.00-7.00 เมตร ยาว 241 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร (สถานท่ีก่อสร้างบริเวณถนนเส้ือบ้าน เชื่อม
หมู่ 11 หมู่ท่ี 2 ต.หนองหาร) 100 จ.36/2562 30 427,500.00 427,500.00 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจรขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 196 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 686 ตารางเมตร (สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณหน้าบ้านนางสุรีรัตน์ ถึง บ้านนายสุริน หมู่ท่ี 4 ต.หนองหาร) 100 จ.39/2562 75 376,400.00 376,400.00 

การพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของชุมชน 

6. โครงการประเมินการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ 100 ศษ.ซ.64/2562 5 3,840.00 3,840.00 

7. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัยผ่ายประสบการณ์จริง 100 ศษ.จ.39-2562 5 5,750.00 5,750.00 

8. โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก 100 ศษ.ซ.70/2562 5 1,000.00 1,000.00 

9. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารการศึกษา 100 ศษ.ซ.63-2562 10 25,800.00 25,800.00 

11. โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2562 100 ศษ.ซ.70/2562 5 1,000.00 1,000.00 

    ศษ.จ.42/2562 5 1,200.00 1,200.00 

    ศษ.ซ.68-2562 1 6,000.00 6,000.00 

    ศษ.ซ.67/2562 1 980 980 

12. โครงการแผนการซ้อมเหตุอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ท้ัง 2 แห่ง 100 ศษ.จ.50/2562 5 600 600 

13. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 100 จ.158-2562 5 60,000.00 60,000.00 

    จ.1592562 5 7,000.00 7,000.00 

    156-2562 5 35,000.00 35,000.00 

    154/2562 5 4,000.00 4,000.00 

    จ.157-2562 5 75,000.00 75,000.00 

    จ.150-2562 10 12,500.00 12,500.00 

    ซ.142-2562 5 74,976.00 74,976.00 

    ซ.143-2562 5 12,600.00 12,600.00 
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เทศบาลเมืองแม่โจ้ สันทราย จ.เชียงใหม่ 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซ็นต์ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การด าเนินการ การด าเนินการ (บาท) (บาท) 

  (วัน)     

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

14. โครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ 100 จ.343-2562 5 5,000.00 5,000.00 

    จ.344-2562 5 5,000.00 5,000.00 

    จ.345-2562 5 24,000.00 24,000.00 

    จ.386-2562 5 5,000.00 5,000.00 

    จ.388-2562 5 24,000.00 24,000.00 

    จ.387-2562 5 5,000.00 5,000.00 

    จ.458-2562 10 5,000.00 5,000.00 

    จ.459-2562 10 24,000.00 24,000.00 

    ซ.482/2562 5 3,300.00 3,300.00 

15. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและพิธีทางศาสนา 100 จ.71-2562 5 35,000.00 35,000.00 

    จ.70-2562 5 7,000.00 7,000.00 

    จ.73/2562 5 12,000.00 12,000.00 

    จ.69-2562 10 12,500.00 12,500.00 

    ซ.66-2562 5 5,600.00 5,600.00 

    ซ.71-2562 5 12,900.00 12,900.00 

    ซ.68/2562 5 360 360 

    ซ.70/2562 5 2,690.00 2,690.00 

    ซ.451-2562 5 20,900.00 20,900.00 

    จ.415-2562 5 10,000.00 10,000.00 

    จ.416-2562 5 7,000.00 7,000.00 

    จ.417-2562 5 20,000.00 20,000.00 

    จ.28/2562 5 80,000.00 80,000.00 

    ซ.424/2562 5 1,350.00 1,350.00 

ด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี 

16. โครงการประชุมประจ าเดือนคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้น าชุมชน 100 จ.386-2562 5 22,500.00 22,500.00 
17. ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรม (LTAX3000) ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ประจ าปี 2562 อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 100 Mar-62 150 37,500.00 37,500.00 

    Feb-62 360 90,000.00 90,000.00 

    Jan-62 360 90,000.00 90,000.00 

18. โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100 จ.391/2562 5 3,915.00 3,915.00 

    จ.390/2562 5 375 375 
19. โครงการจัดวิทยุชุมชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแม่โจ้สู่ชุมชน (วิทยุชุมชน) 100 ช.10/2562 30 60,000.00 60,000.00 
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เทศบาลเมืองแม่โจ้ สันทราย จ.เชียงใหม่ 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซ็นต์ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การด าเนินการ การด าเนินการ (บาท) (บาท) 

  (วัน)     

20. โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ในรูปแบบโปสเตอร์และรูปเล่ม 100 จ.12/2562 10 331,500.00 331,500.00 
21. โครงการจัดท าส่ือวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561 ของเทศบาล
เมืองแม่โจ้เพื่อสรุปเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชน 100 จ.22/2562 30 247,800.00 247,800.00 

ด้านการป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย และการจัด ระเบียบ ชุมชน สังคม 

22. โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 100 66 5 12,824.00 12,824.00 

    51 5 13,748.40 13,748.40 

    29 5 7,974.00 7,974.00 

    24 5 7,743.20 7,743.20 

    96 5 14,896.00 14,896.00 
23. โครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเด็กและชุมชน 100 83 5 5,875.00 5,875.00 

    128 5 8,000.00 8,000.00 

    125 5 11,250.00 11,250.00 

24. โครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์ 100 27 5 5,000.00 5,000.00 

    24 5 6,000.00 6,000.00 

25. โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ าปี 2562 100 95 5 69,000.00 69,000.00 

    64 5 18,400.00 18,400.00 
26. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 100 71 5 7,500.00 7,500.00 
27. โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2562 ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 100 50 5 75,000.00 75,000.00 

รวม 3,362,246.60 3,362,246.60 
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ปัญหาและอปสรรคใ์นการปฏิบัติงาน  
1. มีข้อจ ากัดในเรืองของงบประมาณซึ่งไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
2. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการจัดท าแผนพัฒนาซึ่งยงัมีบางส่วนท่ีเข้าใจว่าหาก ประชาชนมี
ปัญหาและความต้องการแล้วเทศบาลจะต้องด าเนินการให้ได้และทันที  
3. ประชาชนขาดการให้ความร่วมมือกับองค์กร 
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บทที่ 4 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
ความพึ่งพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ในปี 256153 เทศบาลเมืองแม่โจ้ใช้แบบ
ประเมิน (ตามเอกสารแนบภาคผนวก) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน การประเมิน ได้แก่ ประชาชนท่ีอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ความ คาดเคล่ือนในการสุ่มตัวอย่าง ท้ังส้ิน
จ านวน 100 ชุด สรุปผลได้ดังนี้ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 40 40 
 หญิง 60 60 

รวม 100 100 
อาย ุ   
 ต่ ากว่า 20 ป ี 10 10 
 20 – 30 ป ี 8 8 
 31 – 40 ป ี 25 25 
 41 – 50 ป ี 33 33 
 51 – 60 ป ี 18 18 
 มากกว่า 60 ปี 6 6 

รวม 100 100 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 26 26 
 มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 32 32 
 อนุปริญญา/เทียบเท่า 15 15 
 ปริญญาตร ี 27 27 
 สูงกว่าปริญญาตร ี 0 0 
 อื่นๆ 0 0 

รวม 100 100 
อาชีพ   
 รับราชการ 11 11 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 8 8 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 15 15 
 รับจ้าง 33 33 
 นักเรียน นักศึกษา 5 5 
 เกษตรกร 26 26 
 อื่น ๆ (ระบุ) 2 2 

รวม 100 100 
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จากตารางพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามสรุปได้ดังนี ้ 
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็น เพศ
ชาย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
   ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็น ร้อยละ 33 รองลงมา       
อาย ุ31 – 40 ปีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาอายุ 51 – 60 ป ี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18  คน รองลงมาต่ ากว่า 20 ป ี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 รองลงมาอายุ 20 – 30 ป ี     
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8  และอายุ มากกว่า 60 ป ี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6  
   ด้านการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาระดับ 
ประถมศึกษา จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า จ านวน 15 คน      
คิดเป็น ร้อยละ 15 และในระดับสูงกว่าปริญญาตรีและอื่น ๆ(ไม่ได้เรียน) จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
   อา ชีพ ส่ วน ใหญ่ประกอบอา ชีพรั บ จ้า ง  จ า นวน  33   คน  คิด เป็ น ร้ อ ยละ  33             
รองลงมาประกอบ อาชีพเกษตรกร จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 11 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 11 รองลงมาประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 รองลงมา ประกอบ
อาชีพนักเรียน นักศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และอื่น ๆ (ระบุ) จ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 2 
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ตารางความพึ่งพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ในภาพรวม 
ประเดน พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 47 53 0 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

65 35 0 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

24 76 0 

4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

31 64 5 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

35 64 1 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 36 64 1 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

37 63 0 

8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

30 70 0 

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 26 74 0 
ภาพรวม 39.77 62.55 0.77 

 
จากตารางความพึงพอใจ สรุปได้ดังนี้ 
   ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่ประชาชนมีความ 
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 47 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 53 และไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 0  
   ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่ประชาชน   
มีความ พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 65 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 35 และไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 0  
   ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่ประชาชน    
มีความ พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 24 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 76 และไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 0  
   ด้านการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ส่วนใหญ่ประชาชน   
มีความ พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 31 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 64 และไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 5  
   ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่ประชาชน
มีความ พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 35 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 64 และไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 1  
   ด้านการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ส่วนใหญ่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ 36 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 64 และไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 1  
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   ด้านผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น      
ส่วนใหญ่ ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 37 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 63 และไม่พอใจคิดเป็น      
ร้อยละ 0 
   ด้านการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่วนใหญ่ประชาชน    
มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 30 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 70 และไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 0  
   ด้านประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่ประชาชนมีความ 
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 26 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 74 และไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 0  
   สรุปภาพรวมในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจในการด าเนินงานขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 39.77 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 62.55 
และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.77 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงความพึ่งพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

39.77 

62.55 

0.77 
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ผลต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  

ประเดน็ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.43 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.35 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.34 
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.22 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.17 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.27 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.23 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.29 

รวมภาพ 7.29 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
ประเดน็ คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.30 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.33 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.04 
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.26 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.09 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.17 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.23 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.26 

รวมภาพ 7.34 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของชุมชน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  

ประเดน็ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.30 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.33 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.04 
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.26 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.09 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.17 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.23 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.26 

รวมภาพ 7.34 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
ประเดน็ คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.54 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.55 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.45 
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.43 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.25 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.08 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.13 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.18 

รวมภาพ 7.33 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  

ประเดน็ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.30 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.33 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.04 
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.26 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.09 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.17 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.23 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.26 

รวมภาพ 7.34 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
ประเดน็ คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.30 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.23 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.13 
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.26 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.26 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.54 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.17 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.08 

รวมภาพ 7.24 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย และการจัด ระเบียบ ชุมชน สังคม 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  

ประเดน็ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.26 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.09 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.30 
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.33 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.04 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.54 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.17 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.08 

รวมภาพ 7.35 
 
ตารางสรุปภาพรวมความพึ่งพอใจของประชาชน จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ คะแนนความ 
พึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7.29 72.87 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7.34 73.35 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของชุมชน 7.34 73.35 
ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

7.33 73.26 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7.34 73.35 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองท่ีดี 7.24 72.46 
ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกัน บรรเทา สาธารณภัย และการจัด ระเบียบ ชุมชน 
สังคม 

7.35 73.51 

    
 
 
 
 
 
 
 



~ 29 ~ 
 

 

จากตารางสรุปได้ดังนี้ 
  ความพึงพอใจของประชาชนในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ท่ี 7.29 จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 72.87 
  ความพึงพอใจของประชาชนในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ท่ี7.34 จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 73.35 
  ความพึงพอใจของประชาชนในยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิต
ของชุมชน ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ท่ี 7.34 จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 73.35 
  ความพึงพอใจของประชาชนในยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ท่ี 7.33 จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ73.26 
  ความพึ งพอใจของประชาชนในยุทธศาสตร์ ท่ี  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ท่ี 7.34 จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 
73.35 
  ความพึงพอใจของประชาชนในยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ท่ี 7.24จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 72.46 
  ความพึงพอใจของประชาชนในยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกัน บรรเทา สาธารณภัย 
และการจัด ระเบียบ ชุมชน สังคม ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ท่ี 7.35 จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 
73.51 
แผนภูมิที่ 4 แสดงภาพรวมความพึ่งพอใจของประชาชน จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
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 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  
   1. กาน าแผนไปสู่การปฏิบัติท าได้ค่อนข้างน้อย จึงควรพิจารณาโครงการท่ีมีความส าคัญ และ
ยังไม่ได้ด าเนินการน ากลับมาทบทวนเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในปีต่อไป  
   2. โครงการส่วนใหญ่ท่ีไม่ด าเนินการเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบประมาณมี
ไม่เพียงพอท่ีจะปฏิบัติตามแผนได้) การพัฒนาด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และการอ านวย ความสะดวก
รวดเร็วในการบริการประชาชน จึงขอน าเรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้พิจารณาขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น งบประมาณจากจังหวัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ 
ส าหรับด าเนินโครงการท่ีมีความส าคัญ ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ต่อไป  
   3. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ส่วนราชการ และชุมชนควร ร่วมมือกัน
ผลักดันให้มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนาเมืองแม่โจ้ในทุกด้านอย่างมี ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
   4. โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชน  (แผน
ชุมชน) จากการประชุมประชาคม จากแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาชาติ เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาล หากไม่มีในแผนพัฒนาเทศบาลให้ด าเนินการจัดท าเพิ่ม ในกรณีท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนโดยผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และน ามาประกอบการจัดสรรงบประมาณ 
 

3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย สาเหตุเนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ได้แก่  
เร่ืองที่ 1 คือ งบประมาณเทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะน าไปด าเนินการตาม แผนพัฒนาของ
เทศบาลท่ีต้ังไว้ได้ท้ังหมด เนื่องจากมีโครงการจ านวนมาก จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับ โครงการ
ท่ีมีความส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อน จึงท าให้ การ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการตามแผน  
เร่ืองที่ 2 คือ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินการล่าช้าไม่เสร็จส้ินทันปีงบประมาณ สาเหตุจากการ
จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และการด าเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
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แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้  
ประจาปีพ.ศ. 2559 อ าเภอสนัทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ค าชี้แจง : แบบส ารวจนี้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของเทศบาล   
เมืองแม่โจ้ จึงขอความกรุณาตอบแบบส ารวจเพื่อน าผลการส ารวจไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานและ 
ให้บริการต่อไป 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ    ( ) ชาย    ( ) หญิง 
2. อายุ    ( ) ต่ ากว่า 20 ปี  ( ) 20 - 30 ปี  

( ) 31 - 40 ปี   ( ) 41-50 ปี  
( ) 51- 60 ปี   ( ) มากกว่า 60 ปี 

  3. การศึกษา   ( ) ประถมศึกษา   ( ) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า  
( ) อนุปริญญา/เทียบเท่า  ( ) ปริญญาตรี  
( ) สูงกว่าปริญญาตรี  ( )  อื่นๆ 

4. อาชีพหลัก   ( ) รับราชการ   ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  ( ) รับจ้าง  
( ) นักเรียน นักศึกษา  ( ) เกษตรกร  

( ) อื่น ๆ (ระบ)ุ.......................................................................................................... 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานองคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน 

2.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ในภาพรวม 
ประเดน พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

   

4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

   

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

   

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
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2.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ประเดน็ คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
 
2.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

ประเดน็ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
 
 2.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ประเดน็ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
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2.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

ประเดน็ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
  
2.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

ประเดน็ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
 
2.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดการระเบียบชุมชน  

ประเดน็ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
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2.7 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  

ประเดน็ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  


