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1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) 
สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแม่โจ้จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความสําคัญ 
ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ รวมท้ังงบประมาณ
ในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ทําให้
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองแม่โจ้
ให้เกิดประโยชน์เพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการ ส่ิง
เหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 



2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ดําเนินการไปแล้วว่า
ส่ิงใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแม่โจ้ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้กําหนดไว้ 
  3. เพื ่อเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสํานัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อํานาจ



หน้าท่ี ภารกิจของเทศบาลเมืองแม่โจ้รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีได้
กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ี
เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแม่โจ้กําหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแม่โจ้
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในเทศบาลเมืองแม่โจ้มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแม่โจ้ซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองแม่โจ้ท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับตําบล และอาจรวมถึงอําเภอ.และ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   
 
 
 
 
 
 



  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแม่โจ้กําหนดระเบียบ 
วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสํารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นท่ีจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรของเทศบาลเมืองแม่โจ้เป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลเมืองแม่โจ้กําหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพธิีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองแม่โจ้ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแม่โจ้มีการบันทึกการ
สังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนใน
หมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองแม่โจ้ 



  3.4 การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลเมืองแม่โจ้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้จะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีจะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ทําให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
   5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
และพิธีทางศาสนา 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ 
สืบสานฟื้นฟู วัฒนธรรม 
ประเพณี 

อ นุ รั ก ษ์  สื บ ส า น  ป ร ะ เ พ ณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
1.ลอยกระทง 
2.ปีใหม่เมือง(สงกานต์) 
3.แห่เทียน 

89,230 การจัด
กิจกรรม
งาน ปี ละ 
3 ครั้ง 

1. กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่ีสําคัญของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ ์ฟื้นฟูเผยแพร่
และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป 
2. กิจกรรมประเพณี ท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา
ได้รับการปฏิบัติสืบทอด
ต่อไป 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2 โครงการจัดท าปุ๋ยหมัก
เพื่อก าจัดขยะอินทรีย ์

1.เพื่อลดเศษวัสดุธรรมชาติ 
ใบไม้กิ่งไม้ วัชพืช ขยะที่ย่อย
สลายได้ ท่ีเป็นสาเหตุของ
การเผา เกิดปัญหาหมอก
ควันในพื้นท่ี และเป็นการ
ช่วยให้เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ไ ม่ ต้ อ ง เ สี ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณการนําขยะเศษ
วัสดุธรรมชาติ ใบไม้กิ่งไม้ 
วัชพืชขยะท่ีย่อยสลายได้ไป
กําจัด ณ บ่อฝังกลบ   
2.เพื่อให้ความรู้ ปชช.สามารถ
นําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ
ธรรมชาติ ไปใช้ประโยชน์บํารุง
ดิน สามารถเพิ่มผลผลิต ช่วย
เพิ่มแร่ ธาติในดิน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อพืชในระยะยาว 
หากมีการนํามาใช้ตลอดลด
ปัญหาการเกิดหมอกควันได้ซึ่ง
จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม   
สามารถลดต้นทุนในการผลิต 
ในเร่ืองของการใช้ปุ๋ยเคมีท่ีมี
ราคาแพง  

1. จัดทําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อลดปัญหาหมอก
ควัน ชุมชนต้นแบบ 19 ชุมชน   
2. เกษตรกร ประชาชน และ 
พนักงานและลูกจ้าง เทศบาล
เมืองแม่โจ้ ท่ีสนใจทําปุ๋ยหมัก 
จํานวน 100 คน 

 

5,400 
 

จํานวน
ร้อยละผู้
ร่วม
รณรงค์/
ร่วม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1.ปชช.มีความรู้ จากการ
ทําปุ๋ยหมัก จาก ใบไม้กิ่ง
ไม้ วัชพืช ขยะท่ีย่อยสลาย
ได้ ท่ีเป็นสาเหตุของการ
เผาเกิดปัญหาหมอกควัน
ในพื้นท่ี  
2.สามารถนําปุ๋ยหมักจาก
เศษวัสดุธรรมชาติ ไปใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ บํ า รุ ง ดิ น 
สามารถเพิ่มผลผลิต ช่วย
เพิ่ ม แร่  ธ า ติ ใน ดิน  ลด
ปัญหาการเกิดหมอกควัน 
3.ไม่มีสารเคมีตกค้างเพื่อ
ลดการ ใ ช้สาร เคมี และ
ปุ๋ยเคมี ลดมลพิษในชุมชน 
ให้น้อยลง เป็นการอนุรักษ์
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อม         

กอง
สาธารณสุข 



ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

(ค่าอาหารกลางวันศพด.)ค่า
จัดการเรียน การสอน (รายหัว) 
ค่าจัดการศึกษา(ค่าหนังสือเรียน
,ค่า อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรียนค่า  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

1,028,755 ร้อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย
ได้รับ
อาหาร
กลางวันท่ี
มีคุณภาพ
ครบทุกคน 

1.เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ
แข็งแรง มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเป็นไปตามวัย 
2.มีภาวะโภชนาการท่ี
เหมาะสม มีน้ําหนักตาม
เกณฑ์ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้ประชาชนท่ีเจ็บ 
ป่วยฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 
ปลอดภัย ลดความรุนแรง
ของการบาดเจ็บและ
อาการป่วยท่ีอาจส่งผลถึง
ชีวิตได้ 
 

จ้างเหมาบุคคล 
ภายนอก จํานวน 10 คน ปฏิบัติ 
งานด้านการ 
แพทย์ฉุกเฉิน 

162,000 การ
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
85 

ประชาชนท่ีเจ็บ 
ป่วยฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บ
จาก 
อุบัติเหตุได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 
ปลอดภัย สามารถลด
ความรุนแรงของอาการ
ป่วยและกาบาดเจ็บ 
ท่ีอาจส่งผลถึงชีวิตได้ 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

 

 



ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5 โครงการป้องกันแกไ้ข
ปัญหาโรคเอดส์และ
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้
เยาวชนและประชาชน มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาโรคเอดส์
และผลกระทบท่ีเกิดจาก
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร 
 

- จัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่
พร้อม 
 

18,800 การ
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 
85 
 

- เยาวชนและประชาชน
ได้รับความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ท่ี
ถูกต้อง 
- ประชาชนมีความ
ตระหนักและรับรู้ถึง
ความสําคัญ 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการจิตอาสาพลัง
ประชารัฐ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

1.รณรงค์ให้ประชาชน
กําจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบ
แทนการเผา เพื่อลดระดับ
ความรุนแรงของ
สถานการณ์หมอก 
2.เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนทราบถึง
ปัญหาหมอกควันจากการ
เผา งดการเผาขยะในพื้นท่ี 

ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการอบรม
ฯ และรณรงค์ให้ความรู้  จํานวน 
100 คน 

3,525 จํานวน
ร้อยละผู้
ร่วม
รณรงค์/
ร่วม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1.ปชช.เกิดจิตสํานึกงด
การเผาลดปัญหาหมอก
ควันและทราบพิษภัยจาก
การเผา 
2.ปชช.ร่วมมือกันนําขยะ
ท่ีเผาได้ ย่อยสลายได้มา
ทําปุ๋ยหมักทดแทนการเผา  

กอง
สาธารณสุข 

 

 

 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

7 โครงการจัดงานรัฐพิธี
และกิจกรรมปกป้อง
สถาบันสําคัญเทศบาล
เมืองแมโ่จ้ 

เพื่อส่งเสริมการจัดงาน  
พระราชพิธ ีรัฐพิธี และ
งานวันสําคัญต่าง ๆ ท่ี
แสดงออกถึงเอกลักษณ์
ของชาติ แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีท่ีมีต่อ
สถาบัน และความสําคัญ
ของวันต่าง ๆ ของประเทศ
ของท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป  

จัดงานพระราชพิธ ีรัฐพิธีต่าง ๆ 
เช่น งานพระราชพิธีต่าง ๆ วัน
เฉลิม  
พระชนมพรรษา  
วันปิยมหาราช ฯลฯ  

12,995 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

ประชาชนได้ร่วมงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และงานวัน
สําคัญต่าง ๆ ท่ีแสดงออก
ถึงเอกลักษณ์ของชาติ ได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีท่ีมีต่อสถาบัน 
และความสําคัญของวัน
ต่าง ๆ ของประเทศของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป  

สํานักปลัด 

8 ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเลือกตั้ง 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เลือกผู้บริหาร/ตัวแทนเข้า
มาบริหาร 
ท้องถ่ินของตนเอง 
3. เพื่อให้ได้ผู้บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่
โจ้เข้ามาบริหารเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
 

ดําเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการเลือกตั้ง 
1.นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
2. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด (กรณีครบ
วาระยุบสภา และกรณีแทน
ตําแหน่งว่าง) ตามที
คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด 

455,935 ร้อยละของ 
ประชาชน 
ท่ีมีส่วนร่วม 
ในการ
เลือกต้ัง 
ผู้บริหาร/
สท. 
เข้ามา
บริหารงาน
ของ
เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

1. ส่งเสริมการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย 
2. ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเลือกผู้บริหาร/
ตัวแทนเข้ามาบริหาร
ท้องถิ่นของตนเอง 
3. ได้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
เข้ามาบริหารงานของ 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

สํานักปลัด 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

9 โครงการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์
ประชาสัมพันธ์เชิงกล
ยุทธ์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
เมืองแม่โจ้ อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่
(วิทยุชุมชน) 

1.1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารบทบาทภารกิจ
หน้าท่ีของเทศบาลเมือง
แม่โจ้ให้ประชาชนได้ทราบ
อย่ า ง ท่ั ว ถึ ง ด้ ว ย คว าม
ถูกต้องและรวดเร็ว 
1.2.    เพื่อสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างองค์กร
กั บ ป ร ะ ช า ช น   แ ล ะ
หน่วยงานภายนอก 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่
โจ้ ท้ัง  19  หมู่บ้านและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

13,999.95 
 

ร้อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

1.1เพื่ อ เผยแพร่ข้ อมู ล
ข่าวสารบทบาทภารกิจ
หน้าท่ีของเทศบาลเมือง  
แม่โจ้ให้ประชาชนได้ทราบ
อย่ า ง ท่ั ว ถึ ง ด้ ว ย คว าม
ถูกต้องและรวดเร็ว 
1.2 เพื่อสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างองค์กรกับ
ประชาชน  และหน่วยงาน
ภายนอก 

 

สํานักปลัด 

10 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์ 
เช่ือมโยงและสอดคล้อง
ระหว่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและการจัดทํา
งบประมาณประจําปี 
2. เพื่อแสดงแนวทางการ
พัฒนาในช่วงส่ีปีท่ีมีความ
สอดคล้องและสามารถ
สนองตอบต่อ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดเวทีประชาคมในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อกําหนดทิศ
ทางการพัฒนา 
3. จัดทํา/ปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร์ 
4. จัดทําแผนพัฒนา/เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง 

20,700 1. การจัดทํา
แผนฯ ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 
2. จํานวน
ช่องทางในการ
เปิดเผย 
ข้อมูลให้แก ่
ประชาชนและ
หน่วยงาน
ต่างๆ 

เทศบาลเมืองแม่โจ้มี
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้
เป็นแนวทางสําหรับผู้
ปฏิบัติในการดําเนินการ
พัฒนาในช่วงส่ีปีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

11 ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินด้วย
โปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(LTAX GIS) และ
โปรแกรม 
(LTAX3000) ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ประจําปี 2564 
อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ระบบแผนท่ีภาษี และมี
ฐานข้อมูล 
ครบถ้วน ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงฐานข้อมูลการยื่นชําระ
ภาษี 
สําหรับผู้ประกอบการโรงแรม 
สถานบริการน้ํามันผู้ประกอบการ
ค้ายาสูบ 
จัดทําฐานข้อมูลอื่น ๆ การ
ประมวลผลการจัดเก็บรายได้  

27,000 ร้อยละ
ของผู้เข้า
ใช้ระบบท่ี
เพิ่มข้ึน 

เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง แ ม่ โ จ้ 
สามารถจัดเก็บรายได้การ
พาณิชย์และภาษีได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

12 โครงการจัดต้ังจุด
บริการประชาชน 
เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ 

- เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
- เพื่อส่งเสริมนโยบาย 
ของรัฐบาลในการ
ดําเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

จัดต้ังจุดตรวจ ด่านตรวจร่วมใน
พื้นท่ีเพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน 

3,280 
 

การเกิด
อุบัติเหตุ
ทางถนน
ลดลงจาก
ปีท่ีผ่านมา  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

13 โครงการปรับปรุงผิว
ถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอ
เวอร์เลย์) พร้อมตี
เส้นจราจร ขนาด
กว้าง 7.00-8.00 
เมตร ยาว 194 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1480 ตาราง
เมตร (สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณซอย 
1 ต่อจากของเดิม 
หมู่ท่ี 9 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 7.00-8.00 เมตร 
ยาว 194 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นท่ีดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,480 ตารางเมตร 

495,500 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

14 อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองแม่
โจ้ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 

1. เพื่อพัฒนาสุขภาพ
พลานามัยนักเรียนใน
โรงเรียนให้สมบูรณ์ 
แข็งแรงและเจริญเติบโต
ตามวัย 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ
มีสารอาหารครบถ้วนตาม
หลักโภชนาก 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
- โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 
- โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 
- โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 
- โรงเรียนบ้านป่าบง 

4,987,000 จํานวน
นักเรียนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 
จากการ
ส่งเสริม
ภาวะ
โภชนาการ 
อ า ห า ร
กลางวัน 

๑. นักเรียน ได้รับการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ครบทุกคน 
๒. นักเรียน มีสุขภาพ 
พลามัยสมบูรณ์และ
แข็งแรง 
๓. นักเรียน ได้รับประทาน
อาหาร 
ท่ีมีสารอาหารครบถ้วน
หลักโภชนาการ 

กอง
การศึกษา 

15 ค่าอาหารเสริม (นม) 1. เพ่ือพัฒนาร่างกายของ
นักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรงและมี
นํ้าหนัก ส่วนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข 
2. เพ่ือเป็นการปลูกฝังการด่ืม
นมในเด็กและเยาวชนเป็น
อาหารเสริม 
ในการพัฒนาร่างกายและ
สติปัญญา มีสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลัก 
โภชนาการ 

จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียน  
- โรงเรียนบ้านแม่โจ ้
- โรงเรียนบ้านห้วยเก๋ียง 
- โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 
- โรงเรียนบ้านป่าบง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่
โจ ้

1,171,732.38 จํานวน 
ของนักเรียน 
ในระดับ
อนุบาล 
ถึง
ประถมศึกษ
า 
ปีที ่๖ที่ได้
บริโภค
อาหารเสริม
(นม)ที่มี
คุณภาพ 

1. นักเรียน มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
และมีนํ้าหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 
2. นักเรียนได้รับอาหารเสริม
ในการพัฒนาร่างกายและ 
สติปัญญา มีสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 

กอง
การศึกษา 

 



ครุภัณฑ์ 
2. ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 
2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 
ขนาด 25 ลิตร 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ท่ี
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 
ลิตร 

9,800.00 สํานักปลัด 

2 ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบ
ท่ี 1 จํานวน 1 ชุด 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ท่ี
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
จํานวน 1 ชุด 

21,500.00 
 

กองคลัง 

3 ค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ท่ี
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 13,500.00 กองช่าง 

 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

4 ค่าจัดซื้อเก้าอี้
สํานักงาน 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ท่ี
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 4,400.00 กองช่าง 

5 ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบ
ท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ท่ี
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

22,000.00 กองช่าง 

 

 



ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 


