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     ส่วนที่  2 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา 
 

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนั 

และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลแม่ทา่ช้าง ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
วิเคราะห์จุดแข็งเทศบาลตําบลแม่ท่าชา้ง ( Strengths ) 

1. โครงสร้างการจัดการองค์กรและการบริการประชาชนมีความเหมาะสมสามารถตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถพร้อมในการให้บริการประชาชน 
3. บุคลากรในองค์กรมีความรักความสามัคคี ความร่วมมือภายในองค์กร 
4. มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆพร้อมในการปฏิบัติงาน 
5. ด้านสถานที่มคีวามพร้อมในการให้บริการประชาชน 
6. บุคลากรมีความขยัน ต้ังใจทํางาน และมีความสามารถในการทํางานหลายด้าน 
7. การสื่อสารภายในองค์กรในด้านต่างๆมีความรวดเร็ว เน่ืองจากองค์กรมีขนาดเล็ก 
8. การบริหารจัดการภายในมีความเป็นระบบ 
9. การจัดสถานทีภ่ายในองค์กรมีความเป็นระเบียบ ไม่สับสน 
10.  นายกและคณะผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ในการทาํงานที่กว้างไกล มีความพร้อมในการทํางานเพ่ือ

ประชาชน 
11. วิถีชีวิตของชุมชนมีความใกลเ้คียงกัน จึงทําให้เกิดปัญหาต่างๆน้อย 
12. พ้ืนที่ในการดูแลเป็นเทศบาลขนาดเล็ก ทําให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
13. สถานที่ต้ังขอองพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไมป่ระสบปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ 
14. ประชาชนมีความต่ืนตัวในสิทธิ หน้าที่ และมีความสนใจในการเมืองมากข้ึน 
15. สถานที่ต้ังใกลกั้บสถานที่ราชการต่างๆ มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการเดินทาง 
16.  มีภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเอง 
17. เทศบาลตําบลแม่ท่าช้างพ้ืนที่ก่ึงเมือง ก่ึงชนบท มีการผสมผสานมีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมและความเจริญ

จากภายนอกควบคู่กัน ทําให้ปัญหาต่างๆในพื้นที่มีน้อย 
18. ได้รับการยอมรับในด้านการบริการจากประชาชนที่รับบริการจากเทศบาล 
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วิเคราะห์จุดอ่อนเทศบาลตําบลแม่ท่าชา้ง ( Weaknesses ) 
1. บุคลากรเทศบาลมีจํานวนน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
2. งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอทําให้เกิดอุปสรรคในการทํางานบ่อยคร้ัง 
3. การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลมีความล่าช้า 
4. ปัญหาของระเบียบข้อบังคับไม่ชัดเจน 
5. ไม่มีการควบคมุภายในระหว่างกอง แผนก 
6. โครงสร้างองค์กรมีขนาดเล็ก ไม่เอ้ืออํานวยต่อการก้าวหน้าในสายงาน 
7. ขาดการบริหารจัดการองค์การด้านบริหารงานองค์ความรู้บุคคล (KM) 
8. ผลสมัฤทธ์ิของงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
9. ระบบการสื่อสาร IT ภายในสาํนักงานไม่สมบูรณ์ 
10. ทัศนคติในการทํางานของพนักงานเทศบาลไม่ตรงกัน 
11. ผู้นําชุมชนผลกัภาระปัญหาให้กับทางเทศบาลและสับสนในบทบาทของตนเอง 
12. ขาดพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน 
13. พ้ืนที่ของเทศบาลเป็นชุมชนก่ึงเมือง การทํางานของเทศบาลกับประชาชนมีมากขึ้น  
14. ประชาชนไม่เข้าใจในกฎระเบียบต่างๆของทางเทศบาล 
15. ข้าราชการระดับสูงให้ความสนใจกับประชาชนน้อย 
16. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลเท่าที่ควร 
17. ขาดการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้นํากับชุมชน 
18. ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นอย่างจริงจัง 

วิเคราะห์โอกาสของเทศบาลตําบลแม่ท่าชา้ง ( Opportunities ) 
1. โอกาสด้านการคมนาคม และความเจริญรุ่งเรืองของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2. โอกาสด้านการสนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนๆได้มากขึ้น เน่ืองจากการ

ขยายตัวของชุมชน และนโยบายของรัฐบาล 
3. การพัฒนาด้านภาษามีมากขึ้นจากการขยายเขตเสรีอาเซียน ( AEC ) 
4. โอกาสในการขยายด้านการศึกษามีมากขึ้นจากการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆท่ีตระหนักถึง

ความสําคัญของการศึกษา 
5. การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนมีมากขึ้น ทั้งน้ีจากการสนับสนุนของทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆท้ัง

ในพ้ืนที่และภายนอกพ้ืนที่ 
6. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วเน่ืองจากเทคโนโลยีสมัยใหมท่ี่เอ้ือต่อการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากยิ่งขึ้น 
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วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลตําบลแม่ท่าชา้ง ( Thrests ) 

1. ปัญหาการเปิดเสรีอาเซียนทําให้ประชากรต่างด้าวเข้ามามากขึ้นทําให้การจัดการบริการสาธารณะมี
ความยุ่งยากมากข้ึน 

2. เกิดโรคระบาดมากขึ้นจากการเข้ามาของประชากรต่างด้าว 
3. ชุมชนแออัด ซึง่เกิดจากประชากรหนาแน่นจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 
4. มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมมีปัญหามากขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 
5. ปัญหาจากการไม่เข้าใจในบทบาท หน้าที่ รวมท้ังข้อกฎหมายต่างๆระหว่างเทศบาลกับสํานักงานตรวจ

เงินแผ่นดิน  
6. ปัญหาจากการใช้บังคับระเบียบกฎหมายในท้องถิ่น 
7. ปัญหาของคนในชุมชนอาจตกงานเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
8. การบังคับใช้เรื่องผังเมือง ไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เช่นพ้ืนที่สเีขียวก่อสร้าง

คอนโดไม่ได้ 

 
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

รายการ ประมาณการ
รายรับ 

 

รายรับจริง ผลต่าง 

รายได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
หมวดรายได้จากทุน 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
2,420,000.00 
268,000.00 
670,000.00 

- 
 

90,000.00 
- 
 
 

17,510,000.00 
 
 

3,400,000.00 

 
2,529,516.09 
218,418.70 
619,406.10 

- 
 

52,072 
- 
 
 

15,443,759.14 
 
 

4,892,583 

 
109,516.09 
49,518.30 
50,593.90 

- 
 

37,928 
- 
 
 

2,066,240.86 
 
 

1,492,583 
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น 24,358,000.00 23,755,755.03 602,244.97 
เงินอุดหนนุที่รฐับาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์  5,944,644.03  
รวมรายรับทั้งสิ้น  29,700,399.03  
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รายการ ประมาณการ

รายจ่าย 
 

รายจ่ายจริง ผลต่าง 

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย 
งบกลาง 
งบบุคลากร ( หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และ
ค่าจ้างช่ัวคราว ) 
งบดําเนินงาน ( หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค ) 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
งบรายจ่ายอ่ืน ( หมวดรายจ่ายอ่ืน ) 
งบเงินอุดหนุน ( หมวดเงินอุดหนุน ) 

 
919,110 

7,880,258 
 

7,175,050.6 
 

6,395,900 
901,939.40 
1,085,742 

 
802,231 

7,076,444 
 

6,091,650.14 
 

6,361,878.82 
874,805 

1,065,741.74 

 
116,878.86 
920,692.86 

 
1,083,380.46 

 
34,321.18 
27,134.40 

20,000 
 

รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 24,358,000.00 22,272,450.84 2,085,549.16 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนนุที่รัฐบาลให้โดย
ระบุวัตถุประสงค ์

 5,944,644  

รวมรายจ่ายทัง้สิ้น  28,217,094.84  
 

ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปีของ อปท 
จํานวนโครงการในแผนสามปี (พ.ศ. 

2557 -2559) เฉพาะปี 2557 
จํานวนโครงการที่นาํมาจากแผนสามปี เพือ่

จัดทําเทศบญัญัติงบประมาณ ปี 2557 
คิดเปน็ร้อยละ 

132 
 
 

108 
 

81.82 
 

 
สูตร  จํานวนโครงการในแผนสามปี x 100 

จํานวนโครงการที่นํามาจากแผนและจัดทําเทศบัญญัติ 
 
108  x  100   =  81.82 
    132 
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โครงการท่ีได้ดําเนนิงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต์ 

การ
ดําเนนิการ 

ชื่อคู่สญัญา 
ระยะเวลา 

การดําเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

100 1 91/2557 5 79,800.00 79,800.00 

2. การส่งเสริมคนดีศรี
แม่ท่าช้าง 

100 1 153/2557 5 8,640.00 8,640.00 

3. การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผุ้สูงอายุเทศบาลตําบล
แม่ท่าช้าง 

100 1 50/2557 1 4,200.00 4,200.00 

4. การพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชน 

100 1 217/2557 3 46,500.00 46,500.00 

5. ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

100 1 00 1 18,000.00 18,000.00 

6. ก่อสร้างพนังกันนํ้า 
คสล.หมู ่1 

100 1 8/2557 120 710,000.00 710,000.00 

7. โครงการก่อสร้างถนน
ปลอดฝุ่นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 4 หมู่ 9 

100 1 16/2557 45 127,000.00 127,000.00 

8. โครงการขุดลอกลํา
เหมืองภายในเขต อบต.
แม่ท่าช้าง 

100 1 13/2557 60 90,000.00 90,000.00 

9. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู ่9 

100 1 12/2557 90 346,000.00 346,000.00 

10. โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็กป่าช้า หมู่ 6 

100 1 10/2557 90 364,000.00 364,000.00 
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11. โครงการฝกึอบรม
อาสาสมัครป้องกันโรค
สัตว์ประจําหมู่บ้าน 

100 1 274/2257 1 2,550.00 2,550.00 

12. โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 

100 1 207/2557 1 5,720.00 5,720.00 

13. โครงการบริหาร
จัดการศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ
ชุมชน 

100 1 281/57 3 3,600.00 3,600.00 

14. โครงการฝกึอบรม
พัฒนาศักยภาพ อสม. 

100 1 00 1 5,000.00 5,000.00 

15. โครงการจัด
มหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ ครั้งที่ 38 
ประจําปี 2557 

100 1 00 5 20,000.00 20,000.00 

16. โครงการจัด
มหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ ครั้งที่ 38 
ประจําปี 2557 

100 1 00 5 3,000.00 3,000.00 

17. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู ่7 

100 1 09/2557 90 220,000.00 220,000.00 

การสรา้งเสริมประสิทธิภาพในการทาํงานและการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน 
18. โครงการบริหาร
จัดการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและรบัเรื่องร้อง
ทุกข ์

100 1 271/57 5 5,000.00 5,000.00 

19. โครงการจ้างเหมา
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ
ใช้พัฒนางานเทศบาล 

100 1 250/57 15 9,420.00 9,420.00 

20. โครงการจ้างเหมา
ทําวารสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล 

100 1 270/57 5 50,000.00 50,000.00 

21. โครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร อปท. อ.
หางดง ประจําปี 2557 

100 1 00 0 20,000.00 20,000.00 
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การป้องกันแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในชมุชน 
22. โครงการป้องกัน
และแก้ไขสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

100 1 000 5 1,680.00 1,680.00 

23. โครงการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาขยะ
ในพ้ืนที ่

100 1 4/2557 30 45,000.00 45,000.00 

การส่งเสริมคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
24. โครงการบริหาร
จัดการสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแม่ท่าช้าง 

100 1 000 1 310,600.00 310,600.00 

25. โครงการสง่เสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

0 1 00 0 5,000.00 0.00 

26. โครงการสง่เสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์
และสืบสาน ประเพณี
ต่างๆ ของท้องถิ่น 

100 1 000 1 20,000.00 20,000.00 

27. โครงการยกระดับ
คุณภาพนักเรียนให้มี
ความรู้และทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน การ
เขียนและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

100 1 000 1 30,000.00 30,000.00 

28. โครงการสง่เสริม
การศึกษาเรียนรู้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

100 1 000 1 30,000.00 30,000.00 

29. โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเยาวชนในเขต
อําเภอหางดง 

100 1 000 1 3,000.00 3,000.00 

30. โครงการแข่งขันสวด
มนต์หมู่สรภัญญะ 

0 1 00 0 2,000.00 0.00 
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31. โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและประเพณี
ท้องถิ่น ประจําปี 2557 

100 1 000 0 10,000.00 10,000.00 

32. โครงการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ 

100 1 124/2557 1 2,500.00 2,500.00 

รวม 2,598,210.00 2,591,210.00 

 
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคณุภาพ                                                                            

 
ผลการดําเนนิงาน 

(Outcome, Ultimate out come) 
ตัวชี้วัด 

1. การดําเนนิงานด้านเศรษฐกิจ 
 - ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง 
 - มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ 
 - เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ 

 

- สัดส่วนผู้ว่างงานน้อยลง 
- ความถี่ในการประกอบอาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
- อัตราการย้ายถิ่นน้อยลง 
- มีอาชีพที่หลากหลาย 
- มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จ.ป.ฐ. (20,000/คน/ปี) 
- มีความหลากหลายในการรวมกลุ่ม 
- มีศักยภาพในการผลิต  การแปรรูป  การหาตลาด 
- ผลิตสินค้าได้คณุภาพและใช้ต้นทุนตํ่า 

2. การดําเนนิงานด้านสังคม 
 - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และได้รับความอบอุ่นใจจากการปฎิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
- ไม่มีปัญหาเรือ่งยาเสพติด 
- เกิดความสามัคคีกล่าวคือ    เกิดกระบวนการร่วมคิด
ร่วมทํา  ร่วมรบัผิดชอบ  และร่วมกันรับผลประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง 

  

  

 
- อัตราการเกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ(ลดลง) 
- คุณภาพของเจ้าหน้าที่ตํารวจและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน 
- ระดับการเข้ามีส่วนร่วมทํากิจกรรมต่างๆของชุมชน 
- จํานวนผู้ติดยาเสพติด 
- จํานวนผู้ได้รบับาดเจ็บ  และเสียชีวิต (ลดลง) 
- จํานวนผู้ได้รบัการบําบัด  รักษา (ลดลง) 
- สถิติผู้ติดโรค  เน่ืองจากการมีเพศสัมพันธ์  และการใช้
เข็มร่วมกัน  (ไม่มี) 
- ปริมาณและสัดส่วนของผู้ทีส่นใจเล่นกีฬา (มากขึ้น) 
 

3. การดําเนนิงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- มีการคมนาคมท่ีสะดวก 

- ความครอบคลุมทุกพ้ืนทีข่องเส้นทาง 
- ความสะดวก  และรวดเร็วในการเดินทาง 
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 - การติดต่อสือ่สารที่รวดเร็ว 
 -ไม่มีปัญหาเรือ่งนํ้าท่วม 

- ความถี่ในการรับข้อมูล 
- ความสะดวก รวดเร็วและถกูต้องในการรับ-ส่งข่าวสาร 
- ความสามารถในการรองรับ –ระบายนํ้า 
 

 
ผลการดําเนนิงาน 

(Outcome, Ultimate out come) 
ตัวชี้วัด 

4. การดําเนนิงานแหล่งน้าํ 
- ประชาชนมีนํ้ากินนํ้าใช้อย่างเพียงพอ 
- มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

- ปริมาณและความพอเพียงของน้ํา 
- ความถี่ในการประกอบอาชีพ 
- ปริมาณผลผลิตที่ได้รับ 
- ระดับรายได้ 

5. สาธารณสขุ 
- ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
 

 

- อัตราการเกิด   การตาย 
- อัตราการได้รับการดูแลก่อนคลอด  ทําคลอด  และการ
ดูแลหลังคลอดของหญิงมีครรภ์ 
- นํ้าหนักเด็กแรกเกิด 
- ความถี่ในการได้กินนมแม่ของเด็กแรกเกิด 
- อัตราการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคของเด็ก 
- อัตราการกินอาหารอย่างเหมาะสม  ถูกต้อง  ครบถ้วน  
และเพียงพอ 
- อัตราการบริโภคเน้ือสุกของคนในตําบล 
- จํานวนผู้บริโภคเกลือไอโอดิน 
- ระดับความรู้ในการใช้ยาที่ถกูต้องและเหมาะสม 
- อัตราการบริโภคนํ้าสะอาด   เพียงพอตลอดปี  
  ( 5/ลิตร/วัน) 
- ปริมาณการถูกรบกวนจากมลพิษทางเสียง  มลภาวะทาง
อากาศ  นํ้าเสีย  ขยะ  และสารพิษ 
- อัตราการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ 
- จํานวนผู้ใช้บริการด้านสาธารณสุข 

6. การดําเนนิงานด้านการบริหารจัดการ 
- เจ้าหน้าที่ของรัฐมีทัศนคติทีดี่  มีความเต็มใจในการ
ให้บริการ 
- ประชาชนได้รับความประทับใจจากการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 
- ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการที่ดี 
- สามารถจัดการให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ  
ยุติธรรม  ไม่มกีารใช้อิทธิพล  และซื้อเสียง 

- เปลี่ยนแนวคดิ  เปลี่ยนกระบวนการทํางาน 
- ทําหน้าทีส่่งเสริมและอํานวยความสะดวก 
- ใหค้ําช้ีแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
- คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
- ความถี่ในการรับข้อมูลข่าวสาร 
- ความถูกต้อง  รวดเร็ว  และทันเหตุการณ์ของข้อมูล 
- ความง่ายและสะดวกในการติดต่อ  การขอรับบริการ 
- ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
ในการติดตาม   และตรวจสอบการทํางานของ
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นักการเมือง 
- จํานวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
- มาตรการในการตรวจสอบผู้กระทําผิดกฎหมาย 
- จํานวนผู้กระทําผิดกฎหมายเลือกต้ัง 
- ความสามารถในการคิดเป็น  ทําเป็น  แก้ไขปัญหาได้ 
- ความสามารถในการปรับตัว 
 

 

ผลการดําเนนิงน 

(Outcome, Ultimate out come) 

ตัวชี้วัด 

 
7. การศึกษา  และวัฒนธรรม 
- ได้รับการศึกษาดี 
- มีคณุภาพชีวิตที่ดี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- โอกาสในการศึกษาต่อ  และการฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆ 
- โอกาส  และความหลากหลายในการประกอบอาชีพ 
- ความมั่นคงของอาชีพ 
- ระดับการศึกษา 
- ระดับการอ่านออกเขียนได้ 
- ความถี่ในการรับข้อมูลข่าวสาร 
- ระดับของรายได้ 
- จํานวนกลุ่มที่ต้ังขึ้นในหมู่บ้าน  ตําบล 
- จํานวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาในด้านต่างๆ 
- ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมทํากิจกรรมต่างๆท่ีจําเป็น 
- ความถี่ในการระดมความคิด  เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 

8. การดําเนนิงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์   
  และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 
 

- รูปแบบการดําเนินชีวิต 
- จํานวนคร้ังของการเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี  
  ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
- ความถี่ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
- คุณภาพและปริมาณของดิน  นํ้า  และ อากาศ 
- การดําเนินชีวิตของคนและสัตว์ 
- ความรู้เรื่องในการใช้นํ้า  และสารเคมีอย่างถูกวิธี 
- จํานวนแผนงาน  โครงการที่เก่ียวกับการอนุรักษ์ 
- จิตสํานึกของประชาชน 
- คุณภาพของเยาวชนและประชาชนเพ่ือการอนุรักษ์ 
- การปลอดจากมลภาวะทางอากาศ  และมลพิษทางเสียง   
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถ่ินและบริการประชาชน 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นและบริการประชาชนวัดจากการสํารวจความพึง

พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลแม่ท่าช้างประจําปี ๒๕๕๗ เน่ืองจากเป็นปีที่ได้ยกฐานะ
และดําเนินงานบริการประชาชนในฐานะเทศบาลตําบลมาแล้วเป็นเวลา ๑ ปี ตัวช้ีวัดคุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชน ๔ ด้าน ด้วยกันคือ       ๑. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ๒ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ๓ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ๔ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ผลของการสํารวจ สรุปได้ว่า 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพอใจในด้านความสะดวกที่
ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน การให้บริการตามลําดับก่อน หลัง อย่างยุติธรรม มากที่สุด 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพอใจในด้านการให้บริการโดยตรงที่สํานักงาน
มากที่สุด รองลงมาคือการให้บริการนอกสถานที่ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพอใจในด้านความเหมาะสมในการแต่งกายและ
บุคลิกท่าทางมากที่สุด รองลงมาคือ กิริยาและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่าประชาชนมีความพอใจในด้านสถานที่ต้ังสํานักงาน สะดวกใน
การเดินทาง และด้านความสะอาดของสํานักงานมากที่สุด รองลงมาคือ ความเพียงพอต่อสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่น่ัง ฯลฯ 

โดยรวม ความพึงพอใจของประชนต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง ประจําปี ๒๕๕๗ มี
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ ๗ คิดเป็นร้อยละ  ๘๒.๕๖ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีมาก 
 


