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ส่วนที่  1 
บทน า 

****************** 
นบัแต่ไดมี้การประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว ) พุทธศกัราช 2557 เป็น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัท่ี 19 จดัร่างโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะผูย้ดึอ านาจ
การปกครองหลงัรัฐประหารเม่ือวนัท่ี   22  พฤษภาคม พ .ศ. 2557 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชพระราชทานพระบรมราชานุญาตและลงพระปรมาภิไธยเม่ือวนัท่ี  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  โดยมี
พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ในฐานะหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
ประกาศในราชกิจจานุเ บกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 131 ตอนท่ี 55 ก และมีผลใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายทั นทีแทนท่ี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เป็นตน้มา   

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทอ านาจหนา้ท่ีกวา้งขวางมากข้ึน โดยมิเพียงท่ีจะมีหนา้ท่ี
ใหบ้ริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินเท่านั้น แต่ยงัขยายบทบาทหนา้ท่ีออกไป รวมถึงการพฒันา
คุณภาพชีวติและการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินดว้ย โดยเฉพาะเป็นองคก์รท่ีเปิดใหป้ระชาคมทอ้งถ่ินได้
มีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน 

นอกจากน้ี  ภายใ ตพ้ระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ. 2542 ไดบ้ญัญติัใหมี้องคก์รรับผดิชอบในการจดัท าแผนการกระจายอ านาจ ใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และก าหนด
หนา้ท่ีขององค์ กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มข้ึน และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความเป็นอิสระมากข้ึน 

ดงันั้นกระบวนการวางแผนจึงเป็นกลไกส าคญัท่ีทุกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งปฏิบติั
เพื่อใชเ้ป็นก รอบและแนวทางในการด าเนินการใหบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ เพื่อใชเ้ป็น
กรอบและแนวทางในการด าเนินการใหบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ เพื่อใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัภายในองคก์รอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการปฏิบติัตามแผนง านใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้โดยตอ้งค านึงถึงการก ากบัดูแล ควบคุม  ตรวจสอบ  และติดตามประเมิน อยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและการบริหารจดัการท่ีดี (Good  Governance) พร้อมท่ีจะใหมี้การตรวจสอบทั้ง
จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หน่วยงานภาครัฐภายนอก องค์ กรพฒันาเอกชน ประชาคมชุมชน  และ
ประชาชนทัว่ไปไดทุ้กเม่ือ 

ดงันั้น  เพื่อเป็นการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จึงไดจ้ดัท า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิ น พ.ศ. 2548” ข้ึน โดยไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
จะตอ้งจดัท าแผนพฒันาของทอ้งถ่ินเองเป็น  2 ประเภท คือ 
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1. แผนยทุธศาสตร์การพฒันา หมายถึง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึ งแสดงถึง
วสิัยทศัน์ พนัธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันาอ าเภอ  เป็นแผนพฒันาระยะยาว 

2. แผนพฒันาสามปี หมายถึง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา อนัมีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พฒันาท่ีจดัท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหนา้ ครอบคลุมระยะเวลา
สามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี เป็นแผนพฒันาแบบหมุนเวยีน (Rolling Plan) ท่ีตอ้งมี
การทบทวนและจดัท าทุกปี ซ่ึงจะน าไปสู่กระบวนการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินดว้ย 

ซ่ึงการจดัท าแผนสามปี จะมีความเช่ือมโยงกบัการจดัท างบประมาณประจ าปีอยา่งใกลชิ้ด
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัท างบประมาณในระบบมุ่งเนน้ผลงาน   แผนพฒันาสามปีของเทศบาลต าบลจั นจวา้  
เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  อนัมีลกัษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  โครงการท่ีจดัข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหนา้  
ครอบคลุมระยะสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 
1.1  ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี   

แผนพฒันาสามปี เป็นการแปลงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาไปสู่การ ปฏิบติั โดยมีหลกัคิดท่ีวา่ 
ภายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพฒันาไดม้ากกวา่หน่ึง แนวทาง และภายใตแ้นวทางการ
พฒันาหน่ึง จะมีโครงการ /กิจกรรมไดม้ากกวา่หน่ึงโครงการ /กิจกรรมท่ีจะตอ้งน ามาด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุ
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตอ้งการในแต่ละยทุธศาสตร์การพฒันา ซ่ึงจะมีผลต่อวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และวสิัยทศัน์ในท่ีสุด  

นอกจากนั้น แผนพฒันาสามปี เป็นแผนท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบังบประ มาณรายจ่าย      
ประจ าปี  กล่าวคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใชก้ารวางแผนพฒันาเป็นเคร่ืองมือในการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ / กิจกรรมจากแผนพฒันาสามปี ในปีท่ีจะจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ไปจดัท างบประมาณ เพื่อให ้กระบวนการจดัท างบประมาณเป็นไปดว้ยค วามรอบคอบ และผา่นกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน  

ดงันั้น โครงการท่ีบรรจุอยูใ่นแผนพฒันาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของหว้ง
ระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอยา่งนอ้ย 2 ประการ คือ 

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ ของ 
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะท่ีจะไดรั้บจากโครงการ/กิจกรรม 
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2. กิจกรรมท่ีอยูใ่นแผนประจ าปีแรกของหว้งระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเร่ือง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหส้ามารถก าหนดรายการในแผนพฒันาท่ีจะ น าไปใชจ้ดัท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไดต่้อไป 

 
 
แผนพฒันาสามปีควรมีลกัษณะกว้าง ๆ ดังนี ้
1. เป็นแผนพฒันาสามปีท่ีแสดงความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
2. เป็นแผนพฒันาสามปีท่ีแสดงแนวทางการพฒันาและวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันา

และวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาท่ีชดัเจนและมีลกัษณะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
3. เป็นแผนพฒันาสามปีท่ีแสดง แผนงาน /โครงการ /กิจกรรมการพฒันาท่ีจะด าเนินการเป็น

หว้งระยะเวลาสามปี 
4. เป็นแผนพฒันาสามปีท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันากบั

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  

1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดท าแผนพฒันาสามปี  
1.  เพื่อแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนัระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั แผน

ยทุธศาสตร์การพฒันาอ าเภอ และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาแบบบูรณาการร่วมกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ินอ่ืน 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เพื่อแสดงแนวทางการพฒันาในช่วงสามีปีท่ีมีความสอดคลอ้ง    และสามารถสนองตอบต่อ
ยทุธศาสตร์การพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเป็นการจดัเตรียมโครงการพฒันาต่างๆ ใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และน าไปปฏิบติัไดท้นัทีเม่ือไดรั้บงบประมาณ 

 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพฒันาสามปี  มดีังนี ้
1. การเตรียมการจัดท าแผน 

  การเตรียมการจดัท าแผน เป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ท าแผน ช้ีแจงวตัถุประสงค์  ความส าคญัและความจ าเป็น
ในการจดัท าแผนพฒันาสามปี  ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินทราบแจง้ส่วนงานต่าง ๆ  ทราบถึงกิจกรรมและก าหนด
ระยะเวลาในการจดัท าแผนพฒันาสามปี  แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการสนบัสนุนการ
จดัท าแผนพฒัน า  และคณะกรรมการติดตามและประเมินแผลพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการใน
การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

1.1 จดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน  เพื่อก าหนดกรอบยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจวา้ 
โดยการคดัเลือกยทุธศาสตร์และแนวทางพฒันาท่ีมีความเหมาะสม  ก าหนดโครงการ  กิจก รรม  โดยทบทวน
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จากแผนพฒันาสามปี พิจารณาจากเกณฑต์วัช้ีวดัต่างๆ เช่น จปฐ.  และพิจารณาตามอ านาจหนา้ท่ีตามภารกิจถ่าย
โอน ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน   ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ   ส่งเสริมอาชีพ สวสัดิการสังคม การพฒันา
เด็กเยาวชน สตรี การสาธารณสุข ดา้นการจดัระเบียบชุ มชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   ดา้นการ
วางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว   ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การ
จดัท ากิจกรรมตามหลกัเกณฑก์ารบริห ารกิจการบา้นเมืองท่ีดี   โดยมีคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
ตวัแทนประชาคมหมู่บา้น  เขา้ร่วมหารือ  และร่วมกนัในการก าหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีในการท าเวที
ประชาคมหมู่บา้นและต าบล  

1.2  จดัประชุมประชาคมระดบัหมู่บา้นและต าบลเพื่อแจง้แนวทางการพฒันา  รับทราบปัญหา   และ
ความตอ้งการของประชาชนในทุกระดบั  แลว้ใหพ้ิจารณาน าโครงการ /กิจกรรมท่ีเป็นปัญหาความตอ้งการของ
ประชาชนจากการจดัเวทีประชาคมทอ้งถ่ินมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี  เพื่อใหก้ารจดัท าแผนพฒันาสามปี
ของเทศบาลต าบลจนัจวา้  เกิดจากการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันา  รวมทั้งเพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจวา้ ซ่ึงจะท าให้
เทศบาลต าบล  จนัจวา้ สามารถจดัท าแผนพฒันาสามปีใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพฒันาจงัหวดั และนโยบายรัฐบาล  และสามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาแ ละการตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนตระหนกัถึงความส าคญัและ
ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน  รวมถึงผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดรั้บทราบปัญหาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 

 
2. การคัดเลอืกยุทธศาสตร์แนวทางการพฒันา 

2.1  การคดัเลือกยทุธศาสตร์การพฒันาซ่ึงไดค้ดัเลือกทุกยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหา  
ความตอ้งการของประชาชนและชุมชน    หลงัจากการประเมินผลการพฒันาในรอบปีท่ีผา่นมาแลว้ 
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาคดัเลือกยทุธศาสตร์การพฒันาในแผนยทุธศาสตร์การพฒัน า รวมทั้งสอดคลอ้ง
กบัปัญหาความตอ้งการของประชาคม / ชุมชน ในหว้งระยะเวลาสามปี หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้ง
ก าหนดข้ึนใหม่ อาจก าหนดข้ึนไดแ้ต่ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงเหตุผลและวตัถุประสงคท่ี์มีความสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  และวสิัยทศัน์การพฒันาทอ้งถ่ิน  และน าไปปรับแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
ต่อไป 

2.2  การจดัล าดบัความส าคญัของแนวทางการพฒันา   เน่ืองจากภายใตย้ทุธศาสตร์หน่ึง  ๆ จะมี
แนวทางการพฒันาท่ีหลากหลายลว้นแต่มีความจ าเป็นในการด าเนินการแต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนมากนอ้ย
แตกต่างกนัดงันั้นจึงตอ้งจดัล าดบัความส าคญัข องแนวทางการพฒันา ซ่ึงไม่ไดห้มายความวา่แนวทางพฒันาท่ี
ถูกจดัล าดบัความส าคญัอยูใ่นล าดบัหลงั ๆ  จะไม่ตอ้งน ามาปฏิบติั   เพราะการท่ีจะก าหนดแนวทางการพฒันา
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ทุกแนวทาง  ไดรั้บการพิจารณาแลว้วา่ตอ้งด าเนินการ   แต่ในหว้งระยะเวลาสามปีของแผนพฒันาสามปีนั้นอาจ
มีแนวทางท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาเนน้การปฏิบติั ซ่ึงการจดัล าดบัความส าคญัโดยประชุมตกลงกนั 

2.3  การตดัสินใจเลือกแนวทางการพฒันาในหว้งสามปีโดยมีการวเิคราะห์ถึงความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติั 

 
 
 
 
 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อน ามาวเิคราะห์หาจุดแขง็และจุดอ่อน โอกาส

และอุปสรรค (SWOT) โดยมีกิจกรรมหลกั 4  อยา่ง เป็นตวัอยา่งในการวเิคราะห์ คือ 
                     1. การประเมินผลการพฒันาท่ีผา่นมา 
                     2. ร่วมกนัคดัเลือกยทุธศาสตร์ โดยจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชน 
                     3. จดัล าดบัความส าคญัของแนวทางการพฒันา 
                     4. เลือกแนวทางในการพฒันาในหว้งสามปี 

โดยด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นในการจดัท าแผนพฒันาสามปี   
โดยการประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส่วนราชการในสังกั ด   และส่วนราชการภายนอก   และสืบคน้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต  เพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญั   เช่น เขตการปกครอง   ประชากร  
การศึกษา  สาธารณสุข  ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น   ผลิตภณัฑม์วลรวม  รายได ้ ทรัพยากรธรรมชาติ  
เป็นตน้  และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการจดัเวทีประชาคมทอ้งถ่ินต าบล  แผนชุมชน   ขอ้มูล จปฐ .  โดยใชข้อ้มูล
ปัญหาความตอ้งการ  จากเวทีประชาคมดงักล่าวเป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาสามปีใหมี้ความสมบูรณ์
และสนองต่อความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

4. การก าหนดวตัถุประสงค์ของแนวทางการพฒันา 
  4.1 พิจารณาคดัเลือกวตัถุประสงคข์องยทุธศาสตร์การพฒันา   จากแผนยทุธศาสตร์การพฒันาท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี โดยน าวตัถุประสงคด์งักล่าวมาจดัท าเป็นวตัถุประสงคข์องแนว
ทางการพฒันาในช่วงสามปี 

4.2 พิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพฒันา ท่ีจะตอ้งด าเนินการตามแนวทางท่ีคดัเลือก  ซ่ึงท่ี
ประชุมจะตอ้งพิจารณาในประเด็นดงัต่อไปน้ีดว้ย คือ 

(1)  พิจารณากิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาท่ี
ก าหนดอยา่งรอบคอบ  เพื่อใหไ้ดโ้ครงการ /กิจกรรมท่ีครบถว้น ซ่ึงอาจจะมีทั้งโครงการ /กิจกรรมท่ีเทศบาล
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ต าบลจนัจวา้ด าเ นินการเอง โครงการ / กิจกรรมท่ีร่วมด าเนินการกบัหน่วยงานอ่ืน  หรือโครงการ /กิจกรรมท่ี
หน่วยงานอ่ืนเป็นผูด้  าเนินการ 

 (2)  พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งในดา้นกระบวนการด าเนินงานและในดา้นผล
การด าเนินการ  เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 (3)  พิจารณาจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ คดัเลือกโครงการ /กิจกรรมจากความจ าเป็น
เร่งด่วน   โดยมองถึงขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของเทศบาลต าบลและความเช่ือมโยงของ
กิจกรรมและระยะเวลาท่ีจะด าเนินการ 

 
 
 

5. การจัดท ารายละเอยีดโครงการ / กจิกรรมพฒันา 
5.1 การวเิคราะห์โครงการ 

1.  การวเิคราะห์ขอบเขต และกระบวนการในการด าเนินโครงการ กลุ่มผูรั้บบริการเป้าหมาย
เกษตรกร ผูป้ระกอบการ ประชาชนทัว่ไป นกัท่องเท่ียว  พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์เป้าหมาย   ชุมชน หมู่บา้น ต าบล 
อ าเภอ จงัหวดั  

2.  การวเิคราะห์ผลผลิต ผลลพัธ์ และตวัช้ีวดัของโครงการ 
3.  ความพร้อมของโครงการ   เช่น  ความพร้อมของพื้นท่ีด าเนินการ  ความพร้อมของรูปแบบ

รายการ  ความพร้อมของการศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิค 
การศึกษาโครงการเบ้ืองตน้ 

4.  การวเิคราะห์ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีส าคญั ผลกระทบในทางบวกและทางลบ 
5.  ระยะเวลาในการจดัท าแผนพฒันาสามปี  โครงการอ่ืนท่ีสัมพนัธ์ โครงการอ่ืนเป็นโครงการ

ตน้น ้า โครงการอ่ืนเป็นโครงการท่ีตอ้งท าร่วมกนั  โครงการอ่ืนเป็นโครงการปลายน ้า  รายละเอียด  ลกัษณะ 
ความสัมพนัธ์ 

6.  การวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีส าคญั  ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณา  ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิด  เช่น ดา้น
ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการด าเนินงาน ดา้นนโยบาย กฎหมายของรัฐ ดา้นผูรั้บบริการ ดา้นเศรษฐกิจ 

5.2  พิจารณาคดัเลือกโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี  มาจดัท า
รายละเอียดในดา้นเป้าหมาย   ผลผลิต  ผลลพัธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา   ผูรั้บผดิชอบ   ทั้งน้ีจะเนน้รายละเอียด
ของกิจกรรมในช่วงปีแรก   เพื่อใหส้ามารถน าไปจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไดต่้อไป  โดยโครงการท่ีดี
ควรเป็นโครงการท่ีใหผ้ลงานหรือผลลพัธ์ท่ีมีความย ัง่ยนืและผลงานหรือผลลพัธ์นั้นๆ จะตอ้งเก่ียวเน่ืองโดยตรง
กบัจุดมุ่งหมา ย ยทุธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาท่ีไดจ้ดัตั้งไว ้ซ่ึงจะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทศัน์ และเป็น
โครงการท่ีทุกคนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมได ้และผลงานหรือผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นจะตอ้งคงอยูย่ ัง่ยนื องคป์ระกอบ
ขอ้เสนอโครงการช่ือโครงการ  ความส าคญัของโครงการ /หลกัการและเหตุผล  วตัถุป ระสงคข์องโครงการ 
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ขอบเขตของโครงการ ผลผลิต / ผลลพัธ์ของโครงการ ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ ความเช่ือมโยงกบั
ยทุธศาสตร์ ผูรั้บผดิชอบ ทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด  ผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
โครงการ ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ โครงการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ควา มเส่ียงท่ีส าคญั และแนวทางในการลดความเส่ียง  
พิจารณาน าโครงการ / กิจกรรมท่ีเป็นปัญหาความตอ้งการของประชาชนโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จากแผนชุมชน  แผนปฏิบติัการต่างๆท่ีเทศบาลจดัท าข้ึน และการจดัเวทีประชาคมทอ้งถ่ิน   และ
โครงการซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือส่วนราชการอ่ืนร้องขอมาบรรจุในแผนพฒันาสามปี  

5.3   จดัล าดบัความส าคญัของโครงการ /กิจกรรม เพื่อบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปีใหเ้หมาะสม      
โดยเทศบาลต าบลจนัจวา้ไดจ้ดัเนินการประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาล  คณะกรรมการสนบัสนุนการ
จดัท าแผนพฒันา ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  สมาชิก สภาทอ้งถ่ิน  และตวัแทนประชาคมหมู่บา้นและต าบลเขา้ร่วม
พิจารณาจดัล าดบัความส าคญัของโครงการตามท่ีไดจ้ากการจดัเวทีประชาคม    

5.4  การพิจารณาก าหนดกิจกรรม  / แผนงาน / โครงการค านึงถึงทรัพยากรการบริหาร และส่ิงต่าง 
ๆ ไดแ้ก่ 

- เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง  และแหล่งงบประมาณ ภายนอก  
รวมทั้งมาตรการประหยดังบประมาณรายจ่ายดว้ย  

- คน  ซ่ึงหมายความรวมตั้งแต่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  พนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง ซ่ึงเทศบาล
ต าบลจนัจวา้จะตอ้งน าศกัยภาพของก าลงัคนเหล่านั้นมาใช ้ รวมทั้งตอ้งพฒันาก าลงัคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานใหเ้ทศบาลต าบลดว้ย 

- วสัดุอุปกรณ์  หมายถึง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ  รวมทั้งอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถน ามาใชใ้น
การบริหารจดัการทอ้งถ่ินใหเ้กิดการพฒันาสูงสุด  โดยมีการพฒันาวสัดุอุปกรณ์ใหมี้ความทนัสมยัเพื่อรองรับ
ความกา้วหนา้ของสังคมโดยส่วนรวมไดอ้ยา่งเท่าทนั  และใชว้สัดุอุปกรณ์ดงักล่าวอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

- การบริหารจดัการ  เป็นส่ิงท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนทรัพยากรทั้งสามประการขา้งตน้ใหเ้ป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื   

- ภาคีในการพฒันาท่ีสามารถเขา้ร่วมด าเนินการ   หรือมีภารกิจรับผดิชอบการด าเนินการใน
เร่ืองนั้น ๆ  ซ่ึงตอ้งค านึงถึงการบูรณาการโครงการระหวา่งหน่วยงาน เช่น หน่วยงานราชการต่างๆ กลุ่มองคก์ร
ต่าง ๆ ในชุมชน 

เม่ือพิจารณาดา้นต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้  สามารถแยกประเภทของโครงการ ดงัน้ี 
1) โครงการท่ีเทศบาลต าบลมีขีดความสามารถด าเนินการเอง 
2) โครงการท่ีขอรับการสนบัสนุนจ ากหน่วยงานอ่ืน  อนัเน่ืองจากเป็นโครงการท่ีเกิน

ศกัยภาพของเทศบาลต าบล  หรือเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นแต่ไม่อยูใ่นอ านาจหนา้ท่ี  และสอดคลอ้งกบั
กรอบยทุธศาสตร์การพฒันา  เพื่อน าเสนอในแผนพฒันาและใหค้ณะกรรมการประสานแผนพฒันาระดบัอ าเภอ  
พิจารณาเพื่อขอรับการสนบัสนุนต่อไป 
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3) โครงการท่ีสนบัสนุนงบประมาณใหห้น่วยงานอ่ืนด าเนินการเน่ืองจากเป็นงานท่ีอยูใ่น
อ านาจหนา้ท่ีท่ีจะด าเนินการเอง  แต่ไม่สามารถด าเนินการเองได ้ เน่ืองจากเป็นงานปฏิบติัซ่ึงจะตอ้งใชเ้ทคนิค
วชิาการสูง  และหน่วยงานนั้นมีความสามารถท่ีจะด าเนินการไดดี้กวา่ 

 
6. การจัดท าร่างแผนพฒันาสามปี   

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลจนัจวา้  น ารายละเอียดของ
โครงการและกิจกรรมท่ีได้  จดัท าร่างแผนพฒันาสามปี แลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลจนัจวา้   
เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

1. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลจนัจวา้ จดัท าร่างแผนพฒันาสาม
ปี  โดยมีเคา้โครงประกอบดว้ย  4  ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  บทน า 
ส่วนท่ี 2  สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ินในปีท่ีผา่นมา 
ส่วนท่ี 3  การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบติั             
ส่วนท่ี 4  การติดตามประเมินผลโครงการ 

2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพั ฒนาเทศบาลต าบลจนัจวา้ น าร่างแผนพฒันาสามปี  
เสนอคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลจนัจวา้เพื่อพิจารณา   ทั้งน้ีการจดัท าร่างแผนมีเจตนารมณ์เพื่อ
ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่ออนุมติัและประกาศใช ้

 
7. การอนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันาสามปี    

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินฯ  เสนอร่างแผนพฒันาสามปีใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติั
และประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี  จากนั้นจึงส่งแผนพฒันาสามปีท่ีไดรั้บอนุมติัและประกาศใช้   ให้
คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั  คณะกรรมการบริหารจงัหวดัแบบบูรณาการ   และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนั 

1. คณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลจนัจวา้  เสนอร่างแผนพฒันาสามปีท่ีผา่นการพิจารณา       
ต่อผูบ้ริหาร  เพื่อพิจารณาอนุมติัและประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี  

2. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใชแ้ผนพฒันาท่ีอนุมติั  และแจง้สภาเทศบาลต าบลจนัจวา้ และ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ  หน่วยงานราชการในพื้นท่ี  
กลุ่มองคก์รต่างๆ  แลว้จึงประกาศใหป้ระชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบโดยทัว่กนัภายใน 15 วนั  
และไดป้ระสานกบัทางหมู่บา้นใหป้ระชาสัมพนัธ์ทางหอกระจายข่าว  และปิดประกาศ ณ ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
ประจ าหมู่บา้นอยา่งเปิดเผย ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  และจดัวางขอ้มูลข่าวสารตลอดจนเอกสารเพื่อใหป้ระชาชนเขา้
ดูขอ้มูลได ้ ณ ศูนยข์อ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลจนัจวา้   
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1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพฒันาสามปี 
การจดัท าแผนพฒันาสามปี เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดพ้ิจารณา 

อยา่งรอบคอบใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่งแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยง และส่งผล
ทั้งในเชิงสนบัสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกนั เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน ามาตดัสินใจ ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและ ใชท้รัพยากรการบริหารของทอ้งถ่ินอยา่งมี ประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิด ประโยชน์
สาธารณะสูงสุด 

ทรัพยากรการบริหาร โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก 

รวมทั้ง มาตรการประหยดังบประมาณรายจ่ายดว้ย 
คน ซ่ึงหมายความรวม ตั้งแต่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุก

ระดบั ซ่ึงจะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ซ่ึงองคก์รปกครอ งส่วนทอ้งถ่ิน
จะตอ้งน าศกัยภาพของ ก าลงัคนเหล่านั้นมาใช ้รวมทั้งตอ้งพฒันาก าลงัคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และถา้พิจารณาในความหมายอยา่งกวา้งและ อาจหมายความรวมถึงประ ชาชนใน
ทอ้งถ่ินซ่ึงจะมีส่วนในการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ย 

วัสดุอุปกรณ์  หมายถึงเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ รวมทั้งอาคารสถานท่ี ท่ีจะสามารถน ามาใชใ้นการ
บริหารจดัการทอ้งถ่ินใหเ้กิดการพฒันาสูงสุด โด ยมีการและพฒันาวสัดุอุปกรณ์ ใหมี้ความทนัสมยัเพื่อรองรับ
ความกา้วหนา้ของสังคมโดยส่วนรวมไดอ้ยา่งเท่าทนั และใชว้สัดุอุปกรณ์ดงักล่าวอยา่งเตม็ศกัยภาพ  

การบริหารจัดการ เป็นส่ิงท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนทรัพยากรทั้งสามประการขา้งตน้ใหเ้ป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพั ฒนาอยา่งย ัง่ยนื การบริหารจดัการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีตอ้งศึกษาและ
น าไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

 
สรุปประโยชน์ของการจัดท าแผนพฒันาสามปี ได้ดังนี ้
 
1. เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหเ้ทศบาลต าบลจนัจวา้ไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบในการเช่ือมโยง

ระหวา่งแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนบัสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกนั 
2. เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลจนัจวา้น าแผนพฒันาสามปี  มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
3. เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการใชท้รัพยากรการบริหารของเทศบาลต าบลจนัจวา้อยา่งมี

ประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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ส่วนที่  2 
สรุปผลการพฒันาเทศบาลในปีที่ผ่านมา 

************************ 

2.1  การสรุปสถานการณ์พฒันา 
 ผลการวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินตามประเด็นการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พืน้ทีเ่ป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. ด้านเศรษฐกจิ  
1.1 ประชาชนขาดความรู้

ความเขา้ใจในวธีิการตามเกษตร
อินทรีย ์

1.2  ปัญหาดา้นการผลิต
ตน้ทุนการผลิตสูงคุณภาพการผลิตต ่า
ตน้ทุนการแปรรูปและการเกษตรสูง 

1.3 แหล่งน ้าต้ืนเขินไม่
สามารถกกัเก็บน ้าไดต้ลอดทั้งปีไม่มี

ประชาชน 
หมู่ท่ี 1-11 ต.จนัจวา้ 
หมู่ท่ี 1-12 ต.จนัจวา้ใต ้

- พื้นท่ีดา้นการเกษตรกรรมท่ีไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

- เพิ่มศกัยภาพเกษตรกรและ
สถาบนัเกษตรกรดา้นเกษตรอินทรีย์
เก่ียวกบัแหล่งผลิตสินคา้เกษตร
อินทรียท่ี์ส าคญัของประเทศและมี
ตลาดรองรับภายใตก้ารบริหาร
จดัการท่ีดี 

- มีการเพิ่มรายไดโ้ดยการเพิ่ม
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ระบบบริหารจดัการท่ีดี 
1.4 ปริมาณสารตกคา้งใน

ผลผลิตเกษตรอินทรียเ์พิ่มมากข้ึน 
1.5 ราคาผลผลิตทาง

การเกษตรและสินคา้ชุมชนทอ้งถ่ินไม่
แน่นอนขาดการประชาสัมพนัธ์และ
งบประมาณการสนบัสนุน 

1.6 ขาดการส่งเสริม
สนบัสนุนศกัยภาพการผลิตสินคา้
เกษตรและขีดความสามารถของ
เกษตรกร 

1.7 ขาดการส่งเสริม
สนบัสนุนการพฒันาตลาดเดิมและ
เพิ่มตลาดใหม่ 

1.8 ขาดการรวมกลุ่มเพื่อการ
เรียนรู้ในทุกสาขาอาชีพเพื่อพฒันา
ศกัยภาพของชุมชน 

1.9 ขาดความต่อเน่ืองของ
โครงการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.10 ประชาชนวา่งงาน
หลงัจากฤดูการเก็บเก่ียว และขาด
เงินทุนในการประกอบอาชีพ 

 

ผลผลิตสินคา้บนฐานความรู้และ
ความเป็นธรรม 

- ส่งเสริมความรู้ในการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่และกลุ่มอาชีพสามารถ
ด าเนินงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในหมู่บา้น 

- ส่งเสริมการวางแผนการพฒันา
อาชีพและสร้างรายไดใ้หก้บั
ประชาชนโดยด าเนินการฝึกอบรม
อาชีพเพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
งานท าและมีรายไดเ้พียงพอต่อการ
ด ารงชีพ 

 
 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พืน้ทีเ่ป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

2. ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

2.1 ขาดเอกภาพในการจดัการการ 
ศึกษาในพื้นท่ี ท าใหข้าดการบูรณา
การในการพฒันาการจดัการศึกษา 

2.2 สถานศึกษาขาดบุคลากร วสัดุ

ประชาชน 
หมู่ท่ี 1-11 ต.จนัจวา้ 
หมู่ท่ี 1-12 ต.จนัจวา้ใต ้

- ประชาชนทุกเพศทุกวยัทุกระดบั
ไดรั้บการศึกษาตามความเหมาะสม  

- ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 

- ประชาชนและเยาวชนสามารถสืบ
สานศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิ
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อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั   

2.3 เด็กนกัเรียนไดเ้รียนถึงขั้นภาค
บงัคบัและไม่มีโอกาสศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากขาด
ทุนการศึกษา 
ระดบัการศึกษาของประชาชน

โดยรวมยงัอยูใ่นระดบัต ่า 
2.4 ขาดการอนุรักษฟ้ื์นฟู

ศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงั 

 
 

ปัญญาทอ้งถ่ินได ้

3. ด้านสังคม 
3.1 ประชาชนขาดความรู้ความ

เขา้ใจในการดูแลระวงัรักษาสุขภาพ
และการป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อรวมทั้งการก าจดัพาหนะ
ของโรค 

3.2 ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมให้
เยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

3.3 ผูสู้งอายผุูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์
และผูด้อ้ยโอกาสทั้งสังคมยงัไม่ไดรั้บ
การช่วยเหลือดูแลและสวสัดิการอยา่ง
เพียงพอ 

3.4 ขาดการพฒันาศกัยภาพคน
ชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และมีความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

3.5 การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ภายในชุมชน 

 
 

ประชาชน 
หมู่ท่ี 1-11 ต.จนัจวา้ 
หมู่ท่ี 1-12 ต.จนัจวา้ใต ้

- ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตดี
และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนถว้นหนา้ 

- การบริการดา้นสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานและสวสัดิการสังคมทัว่ถึง 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชนในชุมชน 

- ส่งเสริมใหส้ถาบนัครอบครัวและ
ชุมชนมีความเขม้แขง็ในการดูแล
และพฒันาใหเ้ป็นชุมชนท่ีอยู่
ร่วมกนัอยา่งสงบสุขและมีความเอ้ือ
อาทรต่อกนั 

- ชุมชนมีความเขม้แขง็และมีการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภยัภายในชุมชน 

- เด็กเยาวชนและประชาชนทุกเพศ
ทุกวยัมีความรู้ความเขา้ใจและเห็น
คุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพ
ออกก าลงักายและตระหนกัถึงพิษภยั



 13 

ของยาเสพติด 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พืน้ทีเ่ป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

4. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
4.1 เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก

ไม่ไดม้าตรฐาน 
4.2 ระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการขั้นพื้นฐานไม่ครบถว้น
และขาดการบ ารุง รักษา 
 

ประชาชน 
หมู่ท่ี 1-11 ต.จนัจวา้ 
หมู่ท่ี 1-12 ต. จนัจวา้ใต ้

- ด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
บ ารุงรักษา บูรณะซ่อมแซมระบบ
การคมนาคมขนส่ง จดัหาส่ิง
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เช่น 
ถนน  ทางเทา้ ท่อระบายน ้า  สะพาน  
ไฟฟ้าสาธารณะ  โทรศพัท์
สาธารณะสะพานลอยคนขา้ม  ป้าย
ช่ือถนนซอยฯลฯ  ใหเ้พียงพอต่อ
การใหบ้ริการสาธารณะและ
ครอบคลุมพื้นท่ีเป็นโครงข่าย
เช่ือมโยงครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
 
 

5. ด้านการเมืองการปกครอง 
5.1 ประชาชนขาดความรู้ความ

เขา้ใจในบทบาทอ านาจหนา้ท่ีของ
เทศบาลและการเมืองการปกครอง
ทอ้งถ่ิน 

5.2 การเขา้มามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดักิจกรรมและการ
บริหารทอ้งถ่ินอยูใ่นสัดส่วนท่ีนอ้ย 

5.3 การใหบ้ริการประชาชนของ
ส่วนราชการในพื้นท่ียงัไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

5.4 บุคลากร สถานท่ีปฏิบติังาน
และวสัดุอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
ไม่เพียงพอต่อภารกิจในการ
ปฏิบติังานและบริการประชาชน 

5.5 บุคลากรขาดความช านาญ

ประชาชน 
หมู่ท่ี 1-11 ต.จนัจวา้ 
หมู่ท่ี 1-12 ต.จนัจวา้ใต ้
บุคลากรของเทศบาล

ต าบลจนัจวา้ 

- เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและ
ปลุกจิตสานึกดา้นการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
แก่บุคคลทุกระดบัทุกวยั 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นภาคีเพื่อ
การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความมัน่คงและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวทางเวทีประชาคม 

- มีระบบการสรรหา  การพฒันา
บุคลากรการบริหารจดัการองคก์รท่ี
ดีตามหลกัธรรมาภิบาล  และ
ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบติังาน จดัหา
วสัดุอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัใน
การปฏิบติังาน 
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เฉพาะทางเน่ืองจากไม่ไดส้รรหาตาม
กรอบอตัราก าลงั 

5.6 ขาดการประชาสัมพนัธ์
ความรู้ความเขา้ใจในกิจการของ
เทศบาลและขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ 
 

 
 

- พฒันาการใหบ้ริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนใหมี้
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน  

- พฒันาระบบหอกระจายข่าว/เสียง
ตามสายใหไ้ดม้าตรฐาน ทัว่ถึง  และ
ด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พืน้ทีเ่ป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

6.1 ประชาชนขาดความรู้
ความเขา้ใจในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

6.2 ขาดการส่งเสริมในการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ตลอดจนการจดัการขยะ น ้าเสียอยา่ง
เป็นระบบ 

6.3 ขาดการส่งเสริม
สนบัสนุนใหมี้การใชพ้ลงังานทดแทน
ท่ีเหมาะสมและประหยดั 

6.4 การแกไ้ขปัญหาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ขาดความต่อเน่ือง 

ประชาชน 
หมู่ท่ี 1-11 ต.จนัจวา้ 
หมู่ท่ี 1-12 ต.จนัจวา้ใต ้

- มีทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศน์ส่ิงแวดลอ้มท่ีสมดุลมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีและเหมาะสม
อยา่งย ัง่ยนื 

- ระบบก าจดัขยะมูลฝอยและระบบ
บ าบดัน ้าเสียในชุมชนเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานและหลกัสุขาภิบาล
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

- ชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ดูแลบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งครบ
วงจรในทุกระดบั 
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ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

เทศบาลต าบลจนัจวา้ไดใ้ชเ้ทคนิค  SWOT Analyst มาวเิคราะห์ประเมินสภาพการพฒันาใน
ปัจจุบนัและภาพรวมของโอกาสพฒันาในอนาคตเพื่อน าไปสู่การก าหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ยุ ทธศาสตร์และ
แนวทางการพฒันาซ่ึงสามารถน ามาตรวจสอบกบัแผนพฒันาสามปีวา่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร
พฒันาทอ้งถ่ินเพียงใดหรือมีจุดเนน้ไปในทิศทางใด 

จุดแข็ง  (Strengths) 
1.  มีพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั เหมาะแก่การท าเกษตรกรรมแบบต่าง ๆ  

เช่น  การท านา  พืชไร่ ผกัสวนครัว  ไดต้ลอดปี มีการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพท าใชเ้องเพื่อประหยดั
ตน้ทุนและลดการใชส้ารเคมี  มีการปลูกขา้วปีละ  2  คร้ัง  สามารถสร้างรายไดใ้หป้ระชาชนเป็นอยา่งดี 
         2.  มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งท่องเท่ียวตาม
ธรรมชาติท่ีสวยงามและแหล่งโบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆหลายแห่ง มีหนองน ้าสาธารณะขนาดใหญ่หลาย
แห่ง ท่ีสามารถพฒันาเป็นสถานท่องเท่ียวและพกัผอ่นได ้   เช่น หนองมโนราห์  หนองเขียว  เวยีงหนองหล่ม  
ปางควาย  โคลนสปา 
        3. มีความคล่องตวัในการก าหนดโครงสร้างและอตัราก าลงับุคลากรของทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
        4. มีระบบการบริหารงบประมาณท่ีมีความอิสระและคล่องตวั  ท าใหส้ามารถใชง้บประมาณเพื่อแกไ้ข
ปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดท้นัเหตุการณ์ 
       5. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมาจากการเลือกตั้งซ่ึงเป็นตวัแทนของประชาชนในพื้นท่ี  ยอ่มทราบปัญหาความ
ตอ้งการของประชาชน  สามารถท่ีจะตองสนองความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาท่ีตรงจุดและรวดเร็ว 
       6. ประชาชนในพื้นท่ี ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาและใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัทางราชก ารเป็น
อยา่งดี 
        7. มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนามกีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยูใ่น
พื้นท่ี 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในดา้นการพฒันาได ้ค่อนขา้งจะล่าชา้ไม่ครอบคลุม

ภารกิจและพื้นท่ีอนัท่ีจะสนองตอบปัญ หาและความตอ้งการของประชาชนเม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีอานาเขต
ปกครองท่ีค่อนขา้งกวา้งขวาง 

2.  ประชาชนมีฐานะยากจนรายไดไ้ม่เพียงพอ  ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมนอกจากการท าไร่ท านาตาม
ฤดูกาล 

3.  แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
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4.  การจดัการดา้นการตลาดการผลิตและแปรรูปสินคา้การเกษตรยงัไม่มีประสิทธิภาพ 
5.  ระบบสารสนเทศการประชาสัมพนัธ์บทบาทหนา้ท่ีและการด าเนินงานของเทศบาลไม่ทัว่ถึงและไม่

มีประสิทธิภาพ  
6.  โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเขา้พื้นท่ีการเกษตรยงัไม่ดีพอ 

          7. แหล่งน ้าในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแลง้ไม่เพียงพอ 
 โอกาส (Opportunity ) 
          1.  นโยบายต่าง ๆ  ของรัฐบาล  จงัหวดั  อ าเภอ  ไดแ้ก่  การพฒันาการเกษตรเพื่อการส่งออก  สินคา้หน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (Otop)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ส่งเสริมรัฐวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
(SMEs)  ยทุธศาสตร์อยูดี่มีสุข   เศรษฐกิจพอเพียง   การปราบปรามยาเสพติดและผูมี้อิทธิพล  การขยายโอกาส
ทางการศึกษาเป็นตน้ 
          2. การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
          3. มีแหล่งเงินทุนมากข้ึน  เช่น  การจดัตั้งกองทุนหมู่บา้น   กลุ่มออมทรัพย์ หมู่บา้น  เพื่อเป็นแหล่งทุน
ใหแ้ก่ประชาชนภายในชุมชน  หมู่บา้น 
          4.  นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแกไ้ขปัญหาความยากจน  การส่งเสริมสนบัสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อ
ยกระดบัรายได้  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  
นโยบายการพฒันาสังคม การศึกษา สุขภาพอนามยัของชุมชน 

 
อุปสรรค  (Threat) 
1.  สภาพขนาดของพื้นท่ี  ท่ีมีอาณาเขตกวา้งขวางครอบคลุม  2 ต าบล  23 หมู่บา้น  จ  านวนพื้นท่ี  128  

ตารางกิโลเมตร   เม่ือเปรียบเทียบกบังบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ส่งผลกระทบต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
2.  ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจบทบาทภารกิจอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาล  
3.  ความเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวฒัน์  ความกา้วหนา้ในดา้นเทคโนโลยส่ีงผลกระทบต่อ

ทศันคติค่านิยม  ของประชาชนเปล่ียนแปลงไปสู่วฒันธรรมต่างถ่ินและมีหน้ีสินเพิ่มมากข้ึน 
4.  ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขบ่อย  ท าใหส้ับสนในแนวทางการปฏิบติังาน 

2.2 การประเมนิผลการน าแผนพฒันาไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ 
เทศบาลต าบลจนัจวา้  ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2558-

2560) ตามกระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพั ฒนาองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพื้นท่ี  ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพื่อพฒันา
พื้นท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  เทศบาลต าบลจันจวา้ ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2558-
2560) เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน  2558 โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2558-
2560)  
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ยุทธศาสตร์ โครงการทีบ่รรจุใน

แผนพฒันาสามปี 

เฉพาะปี 2558 

โครงการทีบ่รรจุใน
เทศบัญญัตฯิ   
ปี 2558  

โครงการที่
ด าเนินงาน 

ปี 2558 
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

19 15 15 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา
และทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนื 

136 134 118 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพ
ชีวติและสงัคมเพ่ือเป็นเมืองน่าอยู ่

65 63 58 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

83 68 68 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันา การเมือง
และการบริหารจดัการองคก์รแบบ
บูรณาการ 

40 34 33 

6.ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม       

สู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 

20 18 18 

รวมทั้งส้ิน 363 332 310 
 

 คดิเป็นร้อยละของโครงการทีบ่รรจุในแผนพฒันาสามปี  

 ประจ าปี  2558 (310)= 310x100=85.40 
                        363 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลจนัจวา้  ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2558 ในเขตพื้นท่ี  
โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเ้คียง 
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การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจนัจวา้ 
ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจนัจวา้  ไดด้ าเนินการโดย
จดัท าแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   โดยจดัส่งแบบสอบถามใหป้ระชาชนจ านวน  23 หมู่บา้น 15,000 คน  เป็นผูต้อบ   โดยมี
กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 300 คน โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน  ไดแ้ก่ 

1. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจนัจวา้ใน
ภาพรวม 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลกั 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
           ชาย 125 41.70 
           หญิง 175 58.30 

รวม 
 

300 100 

อายุ   
        ต ่ากวา่ 20 ปี 6 2.01 
        21-30 ปี 59 19.67 
        31-40 ปี 97 32.33 
        41-50 ปี 70 23.33 
        51-60 ปี 64 21.33 
        มากกวา่ 60 ปี 4 1.33 

รวม 
 

300 100 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
การศึกษา   
        ประถมศึกษา 22 7.33 
        มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 64 21.33 
        อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 68 22.67 
        ปริญญาตรี 139 46.34 
        สูงกวา่ปริญญาตรี 7 2.33 
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รวม 
 

300 100 

อาชีพ   
        รับราชการ 31 10.33 
        เอกชน/รัฐวสิาหกิจ 57 19.01 
        คา้ขายธุรกิจส่วนตวั 30 10.00 
        รับจา้ง 51 17.00 
        นกัเรียน นกัศึกษา 40 13.33 
        เกษตรกร 91 30.33 

รวม 
 

300 100 

 

 
ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจันจว้าในภาพรวม 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 12.00 85.00 3.00 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ กิจกรรม  15.00 83.00 2.00 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

15.00 81.00 4.00 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชน
ทราบ                       

21.00 68.00 11.00 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10.00 79.00 11.00 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 13.00 78.00 9.00 
7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน     

11.00 77.00 12.00 

8) การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 12.00 74.00 14.00 
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 15.00 75.00 10.00 

ภาพรวม 13.77 77.77 8.44 
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ส่วนที่  3 
การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบัต ิ

************** 
การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบติัใหด้ าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย

การจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 5 ดงัน้ี  
1. ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใชแ้ผนพฒันาท่ีอนุมติัแลว้ และน าไปปฏิบติัรวมทั้งแจง้สภา

ทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณการ องค์ การบริหารส่วนจงัหวดั อ าเภอ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และ ประกาศใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีประกาศใชแ้ละปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  

2. ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใชแ้ผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมี้การปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ตาม โครงการท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปีและน าไปด าเนินการจดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปีต่อไป 

3.1  แนวทางการพฒันาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
 
 วสัิยทศัน์ (Vision) 

“จนัจวา้เมืองน่าอยู ่   เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
เคารพเสียงประชาชน มากลน้ผลผลิตทางการเกษตร 
ระบบนิเวศแสนสมบูรณ์    ศูนยก์ารศึกษาและการเรียนรู้” 

 
 พนัธกจิของการพฒันาเทศบาลต าบลจันจว้า   (Mission) 

พนัธกจิที ่1 การเสริมสร้างศกัยภาพความเป็นแหล่งเกษตรชุมชนพอเพียงและฐานเศรษฐกิจท่ีมัน่คง 
พนัธกจิที ่2 การสร้างความเป็นเมืองน่าอยูด่ว้ยการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมภายใตห้ลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
พนัธกจิที ่3 บริหารจดัการองคก์รภายใตว้ฒันธรรมประชาธิปไตยและการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกั  

ธรรมาภิบาล 
พนัธกจิที ่4 บริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา(Goal)      
1. ประชาชนมีงานท า  มีอาชีพ  มีรายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีพ   
2. สร้างความเขม้แขง็ใหภ้าคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
3. ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีและด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. มีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีดีงามและทางธรรมชาติท่ีสวยงามและเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 
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5. เด็ก เยาวชน  และประชาชนทัว่ไปไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ท่ีทนัสมยั
และรู้จกัใชเ้ทคโนโลยอียา่งถูกตอ้ง  

6. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวฒันธรรมอนัดีงาม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ด ารงอยูสื่บทอดตลอดไป  
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการดา้นกีฬาของชุมชน เยาวชนไดร่้วมคิดร่วมท ากิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีทกัษะและการแสดงความสามารถ ดา้นกีฬา ดา้นดนตรี   และการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์   

8. ประชาชนมีสุขภาพอนามยัท่ีดี  ไดรั้บบริการดา้นการสาธารณสุขโดยทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 
9. ชุมชนมีความเขม้แขง็  ประชาชนไดรั้บสวสัดิการสังคมและบริการสาธารณะอยา่ง ทัว่ถึง มีคุณภาพ

ชีวติท่ีดีถว้นหนา้   
10. ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน  ปราศจากยา

เสพติดและอบายมุข 
11. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทนัสมยั  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

ทัว่ถึงครอบคลุมทุกพื้นท่ีและไดม้าตรฐาน  
12. บา้นเมืองน่าอยูแ่ละสวยงามเป็นระเบียบ และมีผงัเมืองท่ีดีเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาเมืองใน

อนาคต 
13. การบริหารดา้นการเงิน – การคลงั และการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
14. ประชาชนไดรั้บบริการท่ีดี  ทนัสมยั  สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจสูงสุด 
15. บุคลากรของเทศบาลปฏิบติังานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลกัธรรมาภิบาล 
16. การเขา้ถึงและรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ผา่นกระบวนการเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
17. ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความเขา้ใจอนัดีต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและมีส่วน

ร่วมในการบริหารและการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยจิตอาสา  
18. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศน์ไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งย ัง่ยนื 
19. ประชาชนมีจิตส านึกและส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
20. บา้นเมืองน่าอยูป่ราศจากมลภาวะและส่ิงปฏิกลู  ตลอดจนมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม 

3.2  ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

1.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการเกษตรอินทรียแ์บบครบวงจรตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  

1.2  แนวทางการพฒันา  การพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรกรรม  

1.3 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน และแกไ้ขปัญหาความยากจน

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยัง่ยนื  
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2.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติ การพฒันาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ 

2.2 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรมประเพณี  และภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

2.3 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมสนบัสนุนการกีฬา และนนัทนาการ 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพือ่เป็นเมืองน่าอยู่ 

 3.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนบัสนุนงานสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว สุขภาวะชุมชน 

และการพฒันาระบบบริการสาธารณสุข 

3.2 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการจดัสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ และ

ความมัน่คงของมนุษย ์

3.3 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  การป้องกนัและ

การแกไ้ขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย       

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 4.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบการจราจร  การจดัท าผงัเมือง  และการคมนาคมขนส่ง  

4.2 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบการระบายน ้า 

4.3แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบการประปาและแหล่งน ้าเพื่ออุปโภคบริโภค  

4.4 แนวทางการพฒันาระบบไฟฟ้าสาธารณะ  และโทรคมนาคม 

4.5 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันา การเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 

5.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการเมืองการปกครอง การสร้างส านึก

ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนและองคก์รทุกภาคส่วน 

5.2 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร และพฒันาศกัยภาพขององคก์ร

เพื่อการบริการท่ีดีและทนัสมยั 

5.3 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการพฒันาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายไดแ้ละการบริหารการคลงั  

  6. ยุทธศาสตร์การพฒันา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 

6.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษแ์ละคุม้ครองดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 



 23 

6.2 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

6.3 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู มลพิษ และการ

บ าบดัน ้าเสีย 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
 พนัธกจิ 

สร้างฐานการผลิตดา้นการเกษตรและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยา่งเขม้แขง็และสมดุล
พึ่งพาตนเองได ้
 เป้าประสงค์ 
 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐ กิจ ส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง และยกระดบัคุณภาพชีวติของ

ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์ 

1. จ านวนครัวเรือนเกษตรกรด าเนินการตามหลกัเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2. จ านวนแหล่งน ้าทางการเกษตรท่ีไดรั้บการพฒันา 
3. จ านวนครัวเรือนของประชาชนท่ีมีฐานรายไดไ้ม่ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 

 กลยุทธ์/แนวทางการพฒันาและตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
 

กลยทุธ์/แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระบบกลยทุธ์ 
1.1ส่งเสริมการเกษตรอินทรียแ์บบครบวงจรตาม
แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 

- จ านวนเกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
เกษตรปลอดภยั และเกษตรอินทรีย ์

1.2  พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรกรรม - จ านวนของเกษตรกรท่ีมีน ้าใชใ้นการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

1.3  ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน
และแกไ้ขปัญหาความยากจนตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จ านวนของครัวเรือนท่ีมีรายไดเ้พียงพอต่อการด ารง
ชีพ 

 
 หน่วยงานรับผดิชอบ 

1. ส านกัปลดัเทศบาล 
2. กองช่าง 
 ความเช่ือมโยง 
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1. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยทุธศาสตร์ท่ี  1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้
การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดักลุ่มอาเซียน +6 และ GMS  และยทุธศาสตร์ท่ี 2  การ
ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ทีจั่งหวดัเชียงราย  :  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

 
 

2.  การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยัง่ยนื 
 พนัธกจิ 

มุ่งพฒันาระบบการศึกษาและทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณภาพชีวติท่ีดีดว้ยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
 เป้าประสงค์ 

1. ยกระดบัคุณภาพการจดัการเรียนการศึกษาและการกีฬาใหสู้งข้ึน ครอบคลุมและทัว่ถึงอยา่งมี
มาตรฐาน 

2. พฒันาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม   เป็นแหล่งวฒันธรรมท่ีดีงาม และ เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
 ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์ 

1. จ านวนร้อยละของประชาชนทุกกลุ่มอายไุดรั้บโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน 

2. จ านวนร้อยละของประชาชนท่ีปฏิบติัตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
3. จ านวนร้อยละของประชาชนท่ีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแขง็แรงสมบูรณ์ 

 กลยุทธ์/แนวทางการพฒันาและตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
 

กลยทุธ์/แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระบบกลยทุธ์ 
2.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบเชิง
บูรณาการ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาหลกัของนกัเ รียน
ระดบัชาติในภาพรวม 
 

2.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

จ านวนร้อยละของประชาชนท่ีร่วมกิจกรรมสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน   

2.3  ส่งเสริมสนบัสนุนการกีฬา และนนัทนาการ จ านวนร้อยละของประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การออกก าลงักาย เล่นกีฬา และนนัทนาการอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 หน่วยงานรับผดิชอบ 
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    กองการศึกษา 
 ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพื่อให้
ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข  และ ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนา  เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ทีจั่งหวดัเชียงราย  :  ยทุธศาสตร์ท่ี 3การ
พฒันาดา้นการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

 
3.  การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพือ่เป็นเมืองน่าอยู่ 
 พนัธกจิ 

ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี เขา้ถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอยา่งเท่าเทียม  ไดรั้บ
สวสัดิการสังคมอยา่งทัว่ถึง  สังคมหมู่บา้น/ชุมชนเขม้แขง็ 
 เป้าประสงค์ 

1. เสริมสร้างสุขภาพอนามยัและมาตรฐานการบริการดา้นสาธารณสุขชุมชน 
2. เสริมสร้างประชาชนใหมี้ คุณธรรมมีทกัษะและการด ารงชีวติอยา่งเหมาะสมสถาบนัทางสังคมและ

ชุมชนทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็สามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
3. พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนทุกระดบัและสังคมเชิงบูรณาการ  ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข ไดรั้บ

บริการสาธารณะท่ีดีมีคุณภาพ   
 ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์ 

1. จ านวนร้อยละของประชาชนท่ีไดรั้บบริการดา้นสาธารณสุข 
2. จ านวนร้อยละของประชาชนท่ีไดรั้บสวสัดิการสังคมและการบริการสังคมสงเคราะห์ 
3. จ านวนร้อยละของประชาชนท่ีมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
 กลยุทธ์/แนวทางการพฒันาและตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 

 
กลยทุธ์/แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระบบกลยทุธ์ 

3.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนงานสาธารณสุข การ
อนามยัครอบครัว สุขภาวะชุมชน และการพฒันา
ระบบบริการสาธารณสุข  

จ  านวนร้อยละของประชาชนท่ีมีสุขภาพร่างกายและ
สุขภาวะอนามยัท่ีดี  

3.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการจดัสวสัดิการ
สังคม การสังคมสงเคราะห์และความมัน่คงของมนุษย ์

จ านวนร้อยละของประชาชนท่ีไดรั้บสวสัดิการ
สังคมและการบริการสังคมสงเคราะห์ครบถว้น 

3.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั  การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหายาเสพ

จ านวนร้อยละของสาธารณภยั ปัญหายาเสพติด  
และปัญหาอาชญากรรมท่ีลดลง 
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ติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 หน่วยงานรับผดิชอบ 

    กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม   , ส านกัปลดั 
 ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพื่อให้
ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข และ ยทุธศาสตร์ท่ี  6  การรักษาความมัน่คงความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ทีจั่งหวดัเชียงราย  : ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การ
พฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข  
 
4.  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 พนัธกจิ 

เป็นเมืองท่ีมีก ารจดัวางผงัเมืองรวมอยา่งเป็นระเบียบและเหมาะสมและมีการจดับริการโครงสร้าง
พื้นฐาน  ทั้งดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีไดม้าตรฐาน  ท่ีเพียงพอและทัว่ถึง 
 เป้าประสงค์ 

1. พฒันาระบบบริการสาธารณะและคมนาคมมีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ประชาชน และครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

2. โครงสร้างพื้นฐานไดรั้บการส่งเสริมพฒันาอยา่งเป็นระบบรองรับการลงทุนอยา่งมีศกัยภาพ 
 ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์ 

1. ร้อยละของโครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีทัว่ถึงและครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการเพื่อพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
 กลยุทธ์/แนวทางการพฒันาและตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 

 
กลยทุธ์/แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระบบกลยทุธ์ 

4.1 พฒันาระบบการจราจร  การจดัท าผงัเมือง  และ
การคมนาคมขนส่ง 

ร้อยละของเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีไดม้าตรฐาน
และครอบคลุมพื้นท่ี 

4.2 พฒันาระบบการระบายน ้า  ร้อยละของรางระบายน ้า/ท่อระบายน ้าท่ีไดม้าตรฐาน
และครอบคลุมพื้นท่ี 

4.3 พฒันาระบบการประปาและแหล่งน ้าเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีน ้าประปาใชอุ้ปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ 

4.4 พฒันาระบบไฟฟ้าสาธารณะ  และโทรคมนาคม ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้
ร้อยละของถนนสาธารณะท่ีติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

4.5 พฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ร้อยละของระบบสาธารณูปการท่ีครบถว้น ได้
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มาตรฐาน และใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
 
 หน่วยงานรับผดิชอบ 
 กองช่าง 
 ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยทุธศาสตร์ท่ี  1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้
การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดักลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ทีจั่งหวดัเชียงราย  :  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   เพื่อรองรับการขยายตวัของการลงทุน
ภายในทอ้งถ่ินและการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5.  การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 
 พนัธกจิ 

บริหารจดัการตามแนวทางธรรมาภิบาล และมุ่งส่งเสริมระบบบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีใหเ้กิดแก่
หน่วยงานและชุมชน 
 เป้าประสงค์ 

 1. บริหารจดัการองคก์รตามหลกัธรรมาภิบาลและการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งบูรณาการ   
 2. บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทศันคติท่ีดีในการท างานยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 3. องคก์รมีขีดความสามารถในการบริหารจดัการ  มีคุณภาพและจดัการบริการภาครัฐใหป้ระชาชน
เขา้ถึงไดอ้ยา่งเสมอภาค รวดเร็ว มีคุณภาพ  
 ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์ 

 1. ร้อยละของประชาชน มีความรู้ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

2.ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในการท างาน  
 3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต่อการบริหารงานและการบริการสาธารณะของเทศบาล  
 กลยุทธ์/แนวทางการพฒันาและตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 

กลยทุธ์/แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระบบกลยทุธ์ 
5.1 ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการเมืองการ
ปกครอง การสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและองคก์รทุกภาคส่วน 

ร้อยละของประชาชน มีความรู้ความเขา้ใจ และมี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

5.2 ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและ ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันา
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พฒันาศกัยภาพขององคก์รเพื่อการบริการท่ีดีและ
ทนัสมยั 

ศกัยภาพในการท างาน 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต่อการ
บริหารงานและการบริการสาธารณะของเทศบาล 

5.3 ส่งเสริมการพฒันาประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายไดแ้ละการบริหารการคลงั  

ร้อยละของรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีท่ีเพิ่มข้ึน 
ร้อยละของการบริหารการคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

 หน่วยงานรับผดิชอบ 
 ทุกกอง 
 ความเช่ือมโยง 

 1.ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยทุธศาสตร์ท่ี  6 การรักษาความมัน่คงความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ทีจั่งหวดัเชียงราย  :  ยทุธศาสตร์ท่ี  6 การ
พฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
6.  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 

 พนัธกจิ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กบัการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็น

เมืองท่ีสะอาด สวยงาม และน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
 เป้าประสงค์ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์ 

 1.จ านวนแหล่งน ้าธรรมชาติและพื้นท่ีป่าท่ีไดรั้บการปรับปรุง ฟ้ืนฟูใหส้มบูรณ์   
 2.ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม   
 กลยุทธ์/แนวทางการพฒันาและตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 

 
กลยทุธ์/แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระบบกลยทุธ์ 

6.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วม
อนุรักษแ์ละคุม้ครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม   

6.2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จ านวนพื้นท่ีป่าไมแ้ละแหล่งน ้าท่ีสามารถพฒันาให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
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6.3 ส่งเสริมการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ขยะมูล
ฝอย  ส่ิงปฏิกลู มลพิษ และการบ าบดัน ้าเสีย       

ร้อยละข องปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนมีการจดัการ
อยา่งถูกหลกัวชิาการ  
การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ี
ก าหนด 

 
 หน่วยงานรับผดิชอบ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส านกัปลดั , กองช่าง 
 ความเช่ือมโยง 

 1.ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  : ยทุธศาสตร์ท่ี  5  การจดัการทรั พยากรธรรมช าติและส่ิงแวดลอ้มให้
ด ารงความสมบูรณ์และย ัง่ยนื 
 2.ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ทีจั่งหวดัเชียงราย  : ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การ
พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหด้ ารงความสมบูรณ์และย ัง่ยนื  

 
 

 

ส่วนที่  4 
แนวทางการตดิตามประเมินผล 

********************* 
 

 ดว้ยรัฐธรรมนูญแห่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว ) พุทธศกัราช 2557 
เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัท่ี 19 จดัร่างโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ไดบ้ญัญติั
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเร่ืองการจดัท างบประมาณการใช้
จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และก ากบัการบริหารจดัการ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท า แผนพฒันาองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   ไดก้ าหนดใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ประกอบดว้ย 

(๑) สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ิน  
(๒) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ิน  
(3) ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   
(๔) หวัหนา้ส่วนการบริหาร   
(๕) ผูท้รงคุณวฒิุ   
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โดยมีอ านาจหนา้ท่ี ก าหนดแนวทาง  วธีิการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  แลว้รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถ่ิน และประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัอยา่ง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั   โดย
อาจมอบใหห้น่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาได ้

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคลอ้ง
และความส าเร็จของแผนพฒันาสามปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   และการติดตามและประเมินผล
โครงการพฒันาท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดด้ าเนินการตามแผนด าเนินงานวา่เป็นไปตามเป้าหมายการ
พฒันาท่ีสอดคลอ้ งกบัพนัธกิจ   ซ่ึงสามารถน าไปสู่การบรรลุวสิัยทศัน์ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด
หรือไม่ และโครงการพฒันานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดบัใด 
 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามประเมนิผล 
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  มีขั้นตอนในการด าเนินการ  ดงัน้ี 
  ขั้นตอนที ่1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินร่วมประชุมเพื่อก าหนด
กรอบแนวทาง และวธีิการในการติดตามและประเมินผล แผนพฒันาสามปีและประเมินผลโครงการพฒันาตาม
แผนพฒันาสามปี ดงัน้ี 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวธีิการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาอา จ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคลอ้งของยทุธศาสตร์ แผน และกลยทุธ์ท่ีก าหนด 
(2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความกา้วหนา้กิจกรรมท่ีก าหนดไวต้ามแผน โดยมีการติดตามผล               
(4) ประสิทธิภาพ   เป็นการศึกษาควา มสัมพนัธ์ระหวา่งผลผลิตกบัทรัพยากรท่ีใชโ้ดยมี

การประเมินประสิทธิภาพ  
(5) ประสิทธิผลเป็นการศึกษาถึงผลท่ีไดรั้บ  
(6) ผลลพัธ์และผลผลิต   เป็นการประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมท่ีมีต่อ

กลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลท่ีไดรั้บรวมยอด  

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน อาจน าแนวทางทั้งหมดท่ีก าหนด
มาใชห้รืออาจเลือกใชใ้นบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปีก็ได ้โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง
สามารถประเมินความสอดคลอ้งและสามารถวดัความส าเร็จหรื อความกา้วหนา้ของแผนพฒันาสามปีได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินจะพิจารณา 
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1.2 การก าหนดกรอบ  แนวทาง  และวธีิการในการติดตามและประเมินผลโครงการพฒันา
ตามแผนพฒันาสามปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ การประเมินประสิทธิภาพ  
(2) การประเมินผลโครงการ หรือการประเมินประสิทธิผล  
(3) การประเมินผลกระทบ   

ขั้นตอนที ่2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาสามปี ตามกรอบแนวทางและวธีิการท่ีก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพฒันาสามปี ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ขั้นตอนที ่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินด าเนินการติดตาม
และประเมินโครงการพฒันาตามแผนพฒันาสามปีตามกรอบแนวทางและวธีิการท่ีก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลไดต้ั้งแต่ก่อนเร่ิมโครงการพฒันาตามแผนด าเนินงานจนส้ินสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที ่4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดติ้ดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปีและ
ผลการติดตามและประเมินโครงการพฒันาตามแผนพฒันาสามปีต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ิน
เสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระ ดบั
จงัหวดั พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัอยา่งนอ้ยปีละ
หน่ึงคร้ัง 

ขั้นตอนที ่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินอาจใหค้วามเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปีและโครงการพฒันาต่อผูบ้ริหา รทอ้งถ่ิน 
เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและคณะกรรมการประสาน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดัได ้
 ก าหนดแนวทางการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

การติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน ทั้งใน
ระดบัหมู่บา้ น/ชุมชน ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจงัหวดัดว้ย  เพราะวา่หมู่บา้น /ชุมชน /ต าบล /องคก์ร /
หน่วยงานต่างๆลว้นมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนักบัส่ิงแวดลอ้มภายใตส้ังคมท่ีเป็นทั้งระบบเปิดมากกวา่ระบบ
ปิดในปัจจุบนั 

 1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกร องปัจจยัหรือ
ขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อทอ้งถ่ิน เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการเมืองกฎหมาย 
สังคมการวเิคราะห์สภาพภายนอกน้ี เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรค ท่ีจะตอ้งด าเนินการและแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 

 
 1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน เป็นการตรวจสอ บ ประเมิน และกรองปัจจยัหรือ

ขอ้มูลจากสภาพภายในทอ้งถ่ิน ปัจจยัใดเป็นจุดแขง็หรือจุดอ่อนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะแสวงหา
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โอกาสการพฒันาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ซ่ึงการติดตามและการประเมินผลโดยก าหนดใหมี้
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน สามารถท าไดห้ลายแนวทาง เช่น 

1) การวเิคราะห์ห่วงโซ่ คุณค่าภายในทอ้งถ่ิน (Value-chain Analysis)ห่วงโซ่แห่งคุณค่าน้ี 
เป็นการเช่ือมโยงของกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน ท่ีสร้างคุณค่าดา้นการพฒันาหลายมิติ 

2) การวเิคราะห์ปัจจยัภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources)เป็นการ
วเิคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อวเิคราะห์ถึงจุดแขง็และจุดอ่อน ไม่วา่จะเป็น
ส านกังานปลดั ส่วนการคลงัหรือกองคลงั ส่วนโยธาหรือกองช่าง กองศึกษา เป็นตน้ 
 

2. ระเบียบ  วธิีการ  และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการติดตามและประเมนิผล 

วธีิการในการติดตามและ ประเมินผลยทุธ ศาสตร์ซ่ึงจะตอ้งก าหนดวธีิการติดตามและประเมินผล 
ก าหนดหว้งเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคก์รประกอบท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
 2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
  ระเบียบวธีิในการติดตามและประเมินผลแผนยทุธศาสตร์การพฒันา ควรมีองคก์รประกอบ
ใหญ่ๆท่ีส าคญั 3 ประการคือ 
  2.1.1 ผูเ้ขา้ร่วมติดตามและประเมินผล อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผูรั้บผดิชอบแผนยทุธศาสตร์ ประชาชนในทอ้งถ่ิน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในทอ้งถ่ินนั้นๆ 
  2.1.2 เคร่ืองมือ อนัไดแ้ก่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือ ส่ิงท่ีใชเ้ป็นส่ือส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลยทุธ ศาสตร์ ท่ีไดก้  าหนดข้ึนซ่ึงมีผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน ขอ้มูล
ดงักล่าวอาจเป็นไดท้ั้งขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคญัในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากแผนยุ ทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบท ดสอบ แบบวดั
ความรู้ แบบบนัทึกขอ้มูล แบ บวดัความรู้ แบบบนัทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บนัทึกรายการ เพื่อน าไป
วเิคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธ์ิดว้ยรูปแบบต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ินนั้นๆ 
  2.1.3 กรรมวธีิ อนัไดแ้ก่ วธีิการท่ีจะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะตอ้งศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัยทุธ ศาสตร์ ซ่ึงเป็นการตรวจดูเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่าเป็นทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้กบัการพฒันาทอ้งถ่ิน เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น ้า ล าคลอง ครุภณัฑท่ี์ ดิน
และส่ิงก่อสร้างต่างๆกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเพื่อตรวจดูวา่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละไดรั้บผล
ตามท่ีตั้งไวห้รือไม่ทรัพยสิ์นต่างๆมีอยูจ่ริงหรือไม่ สภาพของทรัพยสิ์นนั้นเป็นเช่นไร เป็นตน้ ซ่ึงการก าหนด
วธีิการเช่นน้ีตอ้ง มีการเก็บขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล(Data analysis)ดว้ย 
  ระเบียบวธีิในการติดตามและประเมินผล จะตอ้งบรรยายวธีิการโดยรวม บอกวา่เป็นการ
ติดตามและประเมินผลท่ีไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใชเ้คร่ืองมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การสรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลใหภ้าพรวมโดยบอกวา่ไดอ้ะไร เป็ นอยา่งไร ปัญหาของแผน
ยทุธศาสตร์คืออะไร ตั้งขอ้สังเกตอยา่งไร 
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 2.2 วธีิในการติดตามและประเมินผลแผลพฒันา 
  2.2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงการเฉพาะ (Structure)ของการ
วางแผนพฒันาหน่ึงๆ และแนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน (Plan)เพื่อให้สามารถตอบปัญหา
การติดตามและประเมินผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันามีเป้าหมายเพื่อ 
   1) มุ่งตอบปัญหาการติดตามและการประเมินผลไดอ้ยา่งตรงประเด็น 
   2) อธิบายหรือควบคุมความผนัแปรของยทุธศาสตร์ท่ีจะเกิดข้ึนได ้
  การออกแบ บการติดตามและการประเมินผล เป็นเสมือนการท่ีสถาปนิกวางผงัหรือรูปแบบ
ของบา้นโดยรวมก่อนท่ีจะด าเนินการในรายละเอียดอ่ืนๆต่อไป ดงันั้น การออกแบบการติดตามและการ
ประเมินผลยทุธศาสตร์จึงตอ้งมาก่อนการวางแผนปฏิบติังาน (work plan)ก่อนการลงเพื่อท่ีจริง การออกแบบ
การติดตามและการประเมินผลยทุธศาสตร์จึงเป็นการก าหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผลงาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ดว้ย โดยตอ้งก าหนดประเด็นปัญหาการวางกรอบของผลกระทบ ตวัแปร การเก็บขอ้มูล และการ
สรุปผล 
  2.2.2 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ การเก็บข้ อมูลจึงเป็น
ส่วนหน่ึงของการแสวง หาขอ้เทจ็จริงเพื่อใหไ้ดค้วามจริงใน การวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ตลอดจนการใชส้ถิติ
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆท่ีเกิดข้ึน การเก็บรวมรวมขอ้มูลถือไดว้า่เป็น
ขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในการคน้ควา้หาค าตอบ เน่ืองจากถา้ไดข้อ้มูลท่ี ไม่น่าเช่ือถือหรือเป็นขอ้มูลท่ีไม่มีคุณภาพ 
ยอ่มส่งผลกระทบต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการส ารวจ (survey) 
เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากบนัทึกหรือทะเบียน (record)สังเกต (observe)หรือวดั (measure)โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมิลผลจะตอ้งด าเนินก ารในพื้นท่ีจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเจา้หนา้ท่ี /บุคลากรขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เป็นขอ้มูลท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ พฤติ กรรม ความตอ้งการ ซ่ึงศึกษาไดโ้ดยวธีิการสังเกตและ
สามารถวดัได ้
 

2.3  ก าหนดเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 
  เคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย การทดสอบและการวดั การ
สัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจและเอกสาร 
  2.3.1 การทดสอบและการวดั   วธีิการน้ีจะท าการทดสอบและวดัผล เพื่อดูระดบัการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต่างๆการประเมินการปฏิบติังาน และแนวทางการวดั 
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  2.3.2 การสัมภาษณ์   อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได ้การสัมภาษณ์เป็นการยนืยนัวา่
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ผูไ้ดรั้บผลกระทบมีความเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบในระดบัใด คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลจะตอ้งก าหนดแนวทาง ทางการสัมภาษณ์ดว้ย โดยทัว่ไปการสัมภาษณ์อาจถูกแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ  

1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ   ซ่ึงใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างด าเนินการสัมภาษณ์  

2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  ซ่ึงคลา้ยๆกบัการพดูสนทนาอยา่งไม่มีพิธีรีตอง 
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และล าดบัของขอ้ความ การด าเนินการสัมภาษณ์มกัมีเพียงแนวทางการ สัมภาษณ์กวา้งๆ
ท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีตอ้งการ การใหไ้ดข้อ้มูลการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์โดยวธีิการเชิงคุณภาพ ควร
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วธีิคือ 
    (1)  การสนทนาตามธรรมชาติ   เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการ
สนทนาระหวา่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกบัผูใ้หข้อ้มูล เป็นการขอขอ้มูลเพิ่มเติมหรือขอค าอธิบาย
เหตุผลและผลยทุธศาสตร์ท่ีไดรั้บ การสัมภาษณ์แบบน้ีนอกจากจะไดข้อ้มูลแลว้ ยงัเป็นการพฒันาสัมพนัธภาพ
ท่ีดี สร้างความเช่ือถือไวว้างใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกดว้ย 

(2)  การสัมภาษณ์เชิงลึก  เป็นการสนทนาซกัถามผูใ้ห้ ขอ้มูลหลกับางคนใน
หมู่บา้น/ชุมชน เน่ืองจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเขา้ใจในประเด็นยทุธศาสตร์มากกวา่คนอ่ืน มีประสบการณ์
ดา้นการพฒันาทอ้งถ่ิน การวางแผน 
  2.3.3 การสังเกต    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใชก้ารสังเกตเพื่อเฝ้าดูวา่ก าลงัเกิด
อะไรข้ึน กบัการพฒันาทอ้งถ่ิ น ตอ้งมีการบนัทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการในการ
สังเกต  การสังเกตคือการเฝ้าดูส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งเอาใจใส่และละเอียดถ่ีถว้น โดยใชป้ระสาทสัมผสัหลายอยา่ง
พร้อมๆกนั เช่น ตาดู หูฟัง ถา้ส่ิงนั้นสัมผสัไดก้็ตอ้งสัมผสั ในการเก็บขอ้มูลเพื่อติดตาม และประเมินผลในเชิง
คุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กบัการจดบนัทึก หรือบนัทึกภาคสนาม การสนทนา และการสัมภาษณ์ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีรอบดา้น สามารถน ามาวเิคราะห์หาความหมายและอธิบายเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัส่ิงต่างๆ
ในปรากฏการณ์ในยทุธศาสตร์ได ้การสังเกตในการติดตามและประเมิ นผลยทุธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  เป็นวธีิการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขา้
ไป 

ใชชี้วติร่วมกบับุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วมน้ี  มีลกัษณะเด่นคือ  
1) มีเป้าหมายเพื่อการเขา้ร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยา่งละเอียด  
2) มีความตระหนกัถึงส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นใหค้รอบคลุมมากท่ีสุด และ

ชดัเจนมากท่ีสุด  
3) เอาใจใส่ต่อทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึน สังเกตใหก้วา้งขวางมากท่ีสุด  
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4) ใชป้ระสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกนั  
5) ทบทวนยอ้นหลงัภายหลงัจากการสังเกตในแต่ละวนั  
6) จดบนัทึกอยา่งละเอียด 

 (2)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  หรือการสังเกตโดยตรง  เป็นการสังเกต บนัทึกลกัษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพนัธ์ของสมาชิกในสังคมหมูบา้น/ชุมชนนั้นๆ ก็ไม่รู้ตวัวา่ตนเองถูกสังเกต 

2.3.4  การส ารวจ   ในท่ีน้ีหมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศันคติ 
ความพึงพอใจ ความตอ้งการของยทุธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตอ้งมีการบนัทึกการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจ 

2.3.5  เอกสาร   การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ งใช้
เอกสาร ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยทุธศาสตร์การพั ฒนา ปัญหาความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
สาเหตุของปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพฒันา พนัธกิจ และวสิัยทศัน์ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4  การวเิคราะห์ข้อมูลและประเมินผล 
 ในการติดตาม และประเมินผลแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เม่ือไดก้ าหนด กรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล   ระเบียบวธีิในการติดตามและประเมินผล และก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินแลว้จะตอ้งด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลและประเมินผล ดงัน้ี 
  2.4.1 ขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นขอ้มูลท่ีเกิดจากค าถาม เช่ น ใครเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจดัท ายทุธศาสตร์ การเขา้ร่วมมีก่ีคน ก่ีกลุ่ม มีท่ีมาอยา่งไร ผลลพัธ์ในเชิงท่ีไดเ้ ป็นแบบตวัเลข สถิติ
ต่างๆ ขอ้มูลเชิงปริมาณจึงเป็นขอ้มูลท่ีแสดงจ านวน เช่น จ านวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ จ านวนกิจกรรมท่ี
ถูกระบุวา่เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามคัคี เป็นตน้ 
  2.4.2 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมคุณภาพของเร่ืองนั้นๆ เช่น ชุมชนน้ีมีความ
เจริญ มีความเป็นเมืองหรือชนบทมากนอ้ยเพียงใดจากการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาน้ี ชุมชนมีปั ญหา
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อะไรบา้ง ผลของการพฒันาปรากฏการในพื้นท่ีในลกัษณะอยา่งลึกซ้ึง เป็นขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์และ
เช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของยทุธศาสตร์ 
  2.4.3 ความส าเร็จของการน ายทุธศาสตร์การพฒันาไปใช ้วดัความส าเร็จไดจ้าก เช่น 
   (1) บรรทดัฐานดา้นความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

(2) บรรทดับานดา้นการเวลา  
   (3) บรรทดัฐานดา้นการเงิน   
   (4) บรรทดัฐานดา้นประสิทธิผล  
  2.4.4 การน าเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใชรู้ปแบบ 
   (1) ความเรียงร้อยแกว้ เช่น ค าบรรยายตาราง หรือ รูปภาพ 

(2) ตาราง  เป็นการน าขอ้มูลลงในช่อง  
   (4) รูปภาพ เช่น กราฟ ภาพวาดลายเส้น 

 
 2.5  การด าเนินการติดตามและประเมินผล  

 การติดตาม    
     เป็นการติดตาม ผลการด าเนินงานโครงการ เพื่อใหท้ราบวา่หน่วยงานต่าง ๆ ไดด้ าเนินงานตาม

โครงการท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ ตามเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  ไปถึงระยะใด
แลว้  และเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น แผนการด าเนินงานประจ าปีหรือไม่   หรือมีปัญหาขอ้ขดัขอ้งประการใดท่ี
ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการไดต้ามท่ีก าหนดไว้   โดยใหทุ้ก ส่วนราชการ ในสังกดั เทศบาลต าบลจนัจวา้ จดัท า
รายงานผลการด าเนินงานโครงการพฒันาเป็น จ านวน   2 คร้ังต่อปี  โดยคร้ังท่ี 1 เป็นผลงานตั้งแ ต่  1  ตุลาคม 
2559 – 31 มีนาคม 2560 และคร้ังท่ี  2  ตั้งแต่  1 เมษายน  2560 – 30 กนัยายน 2560 

การประเมินผล    
2.1   การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ   โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินงาน

และการใชง้บประมาณในแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการท่ีเป็นการจดัการอบรม /ศึกษาดูงานไดมี้การ
ประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปี โดยหน่วยงานผูรั้บผดิชอบ
โครงการท าการส ารวจความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรม /ศึกษาดูงาน    ท่ีมีต่อการด าเนินการในภาพรวมของ
โครงการ   และรายงานผูบ้งัคบับญัชา   เพื่อเป็นขอ้มูลประก อบการพิจารณาพฒันา /ปรับปรุงการด าเนินงาน
โครงการนั้น ๆ ต่อไป  

 
                  
2.2   การประเมินผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันา   โดยพิจารณาจากความส าเร็จใน

การด าเนินงานโครงการ   และการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีใชจ้ริงของโครงการท่ีไดรั้บงบประมาณในแต่ละ
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ยทุธศาสตร์การพฒันา เม่ือส้ินสุดงวด เพื่อเป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์ความส าเร็จของยทุธ์ศาสตร์การพฒันาแต่
ละดา้น  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  และน าเสนอเป็นขอ้มูลต่อผูบ้ริหารตามล าดบัต่อไป 

การประเมินผลแผนพฒันาสามปี   จ าเป็นตอ้งมีเกณฑม์าตรฐาน   และตวัช้ีวดั   เพื่อใชเ้ป็นกรอบใน
การประเมินเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ   โดยประกอบดว้ยเกณฑท่ี์ส าคญั  
ดงัน้ี 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า    
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายท่ีก าหนดตาม

แผนการประเมินความกา้วหนา้มุ่งท่ีตอบค าถามวา่ การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ท่ีก าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกบัอุปสรรคอะไรบา้ง  ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดั  4 
ประการ 

(1)  ผลผลิตเทียบกบัเป้าหมายรวมในช่วงเวลา  เป็นการวดัส่วนของผลผลิต   ของโครงการวา่
บรรลุเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด  อาทิ ความยาวของถนนท่ีสร้างได้  จ านวนแหล่งน ้าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร  
สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้าง เทียบกบัเป้าหมายช่วงเวลาท่ีก าหนด 
  (2)  จ านวนกิจกรรมแลว้เสร็จ   เน่ืองจากโครงการประกอบดว้ยชุดกิจกรรมต่างๆมากมายจึง
จ าเป็นตอ้งมีตวัช้ีวดัความกา้วหนา้  โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของ กิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการไป
แลว้ ทั้งกิจกรรมหลกั กิจกรรมพื้นฐาน  กิจกรรมรอง  และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์  เดือน 
ไตรมาส หรือระยะของโครงการ   

(3) ทรัพยากรท่ีใชใ้นช่วงเวลา   เป็นตวัช้ีวดัความกา้วหนา้ของการใชท้รัพยากรในโครงการ   
ซ่ึงครอบคลุมดา้นงบประมาณโครง การไดแ้ก่  งบประมาณท่ีใชไ้ป  งบประมาณท่ีอยูร่ะหวา่งผกูพนัเงิน
งบประมาณและแผนการใชจ่้ายงบประมาณโครงการและอตัราการใชบุ้คลากรสัมพนัธ์กบัเวลาในรูปของคน  
  (4)  ระยะเวลาท่ีใชไ้ป   เป็นตวัช้ีวดัความกา้วหนา้เพื่อดูวา่ใชเ้วลาไปเท่าใดแลว้  และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะ ครบก าหนดแลว้เสร็จ  โดยจะสามารถใชเ้ป็นเกณฑป์ระเมินและควบคุมกิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมายดา้นเวลา  และเพื่อทราบถึงระยะเวลาท่ีจะตอ้งใชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ   
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีได ้กบัทรัพยากรท่ีใชไ้ปในการ

ด าเนินงาน  ทรัพยากรท่ีใชน้อกจากงบประมาณแลว้  ยงัหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรทางการจดัการ
และเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงาน  ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ประการคือ 

(1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใชจ่้าย   เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีเหมาะสมและคุม้ค่ากบัการลงทุน ซ่ึงจะใชไ้ดก้บัการใชจ่้ายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
สมประโยชน์ ลดค่าใชจ่้ายและประหยดัตน้ทุนการผลิต 

(2)  ผลิตภาพต่อก าลงัคน  เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ี
โครงการ  ซ่ึงนอกจากจะเป็นตวัช้ีถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแลว้ย ั งแสดงถึงสมรรถนะและศกัยภาพของ
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ทรัพยากรบุคคลในการด าเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลงัคนท่ีเหมาะสมในการ
ด าเนินกิจกรรมและการเพิ่มเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดว้ย 
  (3)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา   เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา  อาทิจ านวน
ครัวเรือนท่ีไดรั้บการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้เรียนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี   จ านวนผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตร
มาส 
  (4)  การประหยดัทรัพยากรการจดัการ   เป็นตวัช้ีวดัความสาม ารถของโครงการในการ
ประหยดัทรัพยากรทางการบริหารจดัการ  อาทิ การปรับลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นในการด าเนินโครงการ  การตดั
ทอนขั้นตอนการปฏิบติัซ่ึงส่งผลต่อการลดค่าใชจ่้ายของโครงการ  การประหยดัค่าพลงังานและค่า
สาธารณูปโภคการคิดเป็นร้อยละของค่าใชจ่้ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล   
การประเมินประสิทธิผล  เป็นเกณฑท่ี์พิจารณาระดบัการบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้นโดย

จากผลลพัธ์จากการด าเนินงาน  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
ประกอบดว้ย  ตวัช้ีวดั  4  ประการ คือ 
  (1)  ระดบัการบรรลุเป้าหมาย  เป็นตวัช้ีวดัวา่โครงการบร รลุเป้าหมายดา้นใดบา้งและการ
บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอยา่งไร  โดยสามารถวดัการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจ  สังคม 
  (2)  ระดบัการมีส่วนร่วม  เป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จโดยใหค้วามส าคญักบัมติการมีส่ วนร่วม 
โดยสามารถอธิบายความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลไดว้า่มีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดบัความส าเร็จมากนอ้ย
เพียงไร  และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนไดอ้ยา่งไร  ระดบัการมีส่วนร่วมสามารถวดัจากจ านวน
ประชากร  ความถ่ีระดบัและกิจกรรม  ซ่ึงครอบคลุมการร่วมตดัสินใจ  วางแผนติดตามผล 
  (3)  ระดบัความพึงพอใจเป็นเกณฑว์ดัระดบัการยอมรับ  โดยพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายท่ีพึงพอใจกบับริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
โครงการ  ระดบัความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (4)  ความเส่ียงของโครง การ  เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิผล เพื่อดูวา่โครงการมีความเส่ียงในการ
บรรลุเป้าหมายดา้นใดดา้นหน่ึงหรือเป้าหมายรวมของโครงการ หรือไม่ ซ่ึงค่าความเส่ียงจะประเมินจากการ
เปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มของโครงการหรือไม่ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและส่ิงแวดลอ้มทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ   
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน สังคมและหน่วยงาน

ในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผูมุ้่งหวงั   และผลกระทบท่ีไม่ไดมุ้่งหวงั  ซ่ึงอาจเป็น
ผลดา้นบวกหรือดา้นลบก็ได ้ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั  3  ประการคือ 
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  (1) คุณภาพชีวติ  เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบต่อการพฒันาหรือยกระดบัคุณภาพชีวติของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได ้ความเป็นอยู ่โอกาส ทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามยั สภาพแวดลอ้มของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวดัจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรท่ีไดรั้บบริการจากโครง การพฒันาท่ีส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวติท่ีดี หรือมาตรฐานการด ารงชีวติ 
  (2)  ทศันคติและความเขา้ใจ   เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบโดยมุ่งเร่ืองทศันคติและความเขา้ใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโครงการ  โดยสามารถวดัระดบั   ทั้งเชิงบวกและลบต่อตวัโครงการเอง   
โดยเฉพาะวตัถุประส งคแ์ละมาตรการนโยบาย   ผลประโยชน์ของโครงการ  ความพึงพอใจในการรับบริการ  
และทศันคติต่อผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีโครงการ 
  (3) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม   เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบโดยใหค้วามส าคญัเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย   โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลงัมีโครงก าร อาทิ สัดส่วนของ
ครัวเรือนท่ียอมรับเทคโนโลยกีารผลิตท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้ม   จ านวนเกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบธรรมชาติ
ยิง่ข้ึน  การปฏิบติัของยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน   การออกมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งมากข้ึนและลดละ
พฤติกรรมการซ้ือสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมท่ีมิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง   
เกณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้งมุ่งความสอดคลอ้ง พิจารณาวา่วตัถุประสงคข์องโครงการ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือสามารถแกไ้ขปัญหาตามท่ีก าหนดไวแ้ต่ตน้หรือไม่  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการ
ประเมินความตอ้งการท่ีแทจ้ริง  ตลอดจนจะตอ้งตอบค าถามดว้ยวา่  แนวทางและกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นจริงไดห้รือไม่ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีส าคญั  3  ประการคือ 

(1)  ประเด็นปัญหาหลกั  ซ่ึงพิจารณาจากจ านวนเร่ืองหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึน ทั้งท่ีไดรั้บการแกไ้ขแลว้และท่ียงัไม่สามารถแกไ้ข รวมถึงการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาตามความ
เร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 

(2)  มาตรการหรือกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหา  เป็นตวัช้ีวดัความสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา   
ซ่ึงเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว   โดยสามารถดูไดจ้ากมาตรการท่ีผูบ้ริหารโครงการน ามาใชต้ลอดช่วง
ระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคลอ้งกบัปัญหาหลกั 

(3)  ความตอ้งการหรือขอ้เรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย   เป็นตวัช้ีวดัถึงความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการในการแกไ้ขปัญหาท่ีประสบอยู่  อาทิ ค าเรียกร้อง  ขอ้ร้องทุกข์ ใหแ้กไ้ขปัญหาเพื่อสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตาม โครงการท่ีไม่ไดรั้บผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการหรือไดรั้บความเสียหาย
จากการด าเนินโครงการซ่ึงจะเป็นตวัช้ีความสอดคลอ้งในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความตอ้งการ
ของประชากรเป้าหมาย 

6. เกณฑ์ความยัง่ยนื   
เป็นเกณฑก์ารพิจารณาท่ีสืบเน่ืองมาจากความสอดคลอ้ง  โดยพิจารณา ระดบัความต่อเน่ือง

ของกิจกรรมวา่จะสามารถด าเนินต่อไปไดโ้ดยไม่มีการใชง้บประมาณจากภายนอกโครงการ   ความสามารถใน
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การเล้ียงตวัเองได ้นอกจากน้ียงัหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยงัพื้นท่ีแห่งใหม่ประกอบดว้ย
ตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 3 ประการคือ 
  (1)  ความอยูร่อดดา้นเศรษฐ กิจ  เก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
อาทิ จ  านวนงบประมาณของโครงการ  แผนการใชจ่้ายงบประมาณ  ภาระผกูพนั  สัดส่วนค่าใชจ่้ายเทียบกบั
ผลผลิตท่ีได ้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนบัสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวยีน  จ  านวน และ
ขนาดกองทุนด าเนินโครงการ  ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีถึงความอยูร่อดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
  (2)  สมรรถนะดา้นสถาบนั   เป็นตวัช้ีวดัความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ   
พฒันาองคก์รประชาชน   การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระดบัการมีส่วนร่วมของประชากร
กลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตดัสินใจ  การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวธีิการ
ปฏิบติัท่ีเอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
  (3)  ความเป็นไปไดใ้นการขยายผล   เป็นตวัช้ีวดัความย ัง่ยนืโดยพิจารณาความสามารถในการ
พึ่งตนเอง  โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จดว้ยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ  กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ  การเพิ่มจ านวนประชากรเป้าหมาย  การขยายก าลงั
ผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวด่ิง  ไดแ้ก่  การขยายพื้นท่ีโครงการ   การขยายเครือข่ายโครงการ
ออกไปทัว่ภูมิภาค  และการยกระดบัโครงการเป็นระดบัชาติ 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม    
เป็นเกณฑท่ี์มุ่งใหเ้กิดความเป็นธรรมในสังคม   โดยพิจารณาถึงผลลพัธ์ผลกระทบจากการ

ด าเนินโครงการ โดยยดึหลกัการวา่ประชากรกลุ่มเป้าหมายจะไดรั้บประกนัเร่ืองความเป็นธรรมความเสมอภาค
ความทัว่ถึงในการรับบริการ  การจดัสรรคุณค่า  (Values) และการกระจายผลตอบแทนท่ีเสมอ ภาคเท่าเทียมกนั  
ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั  3  ประการคือ 
  (1)  ความเป็นธรรมระหวา่งกลุ่มอาชีพ  เป็นตวัช้ีวดัความเป็นธรรมโดยใหค้วามส าคญัทุกกลุ่ม
ยอ่ย  ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจดัสรรทรัพยากรแหล่งน ้าแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอ่ืน   การ
จดัหาต าแหน่งใหก้บัผูว้า่ง งานและผูถู้กเลิกจา้ง   มาตรการลดผลกระทบทางสังคม  ปัญหาวกิฤติเศรษฐกิจท่ีจดั
ใหแ้ก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
  (2)  ความเป็นธรรมระหวา่งเพศ  เป็นตวัช้ีวดัท่ีใหค้วามส าคญัเร่ืองความเป็นธรรมระหวา่งเพศ   
ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีมีความส าคญัมากข้ึนในการประเมินโครงการพฒันา   โดยดูวา่การด าเนินโครงการใหค้วาม
เสมอภาคระหวา่งเพศ   หรือมีการเลือกปฏิบติัระหวา่งเพศ  หรือไม่โดยสามารถพิจารณาเร่ืองความเท่าเทียมใน
โอกาส บทบาทระหวา่งชาย/หญิง การปฏิบติัท่ีเคารพสิทธิของสตรี 
  (3)  ความเป็นธรรมระหวา่งชนรุ่น   เป็นตวัช้ีวดัท่ีเนน้ความเป็นธรรมระหวา่งชนรุ่ น  ระหวา่ง
ชนรุ่นปัจจุบนัและชนรุ่นอนาคต  ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ   การ
จดัหาพลงังาน  โครงการพฒันาขนาดใหญ่  โครงการท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  และผลกระทบ
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ดา้นสังคม   โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซ่ึงจะเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจ ากการตดัสินและการด าเนินโครงการใน
ปัจจุบนั 
 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง   
เป็นเกณฑท่ี์ส าคญัในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลกัประกนัวา่   การด าเนินโครงการจะไม่

ก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคม  หรือชุมชน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 3 ประการคือ 
  (1)  ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม   เป็นตวัช้ีวดัความเสียหายดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงผลจากการ
ด าเนินการ   โดยเป็นการวดัและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกบัการศึกษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม   
ในช่วงก่อนท าโครงการเพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายรับผดิชอบและมีการชดเชยความเสียหายจ ากผลกระทบใน
ลกัษณะท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผูเ้สียหาย  เพื่อเป็นหลกัประกนัความเส่ียงใหก้บัสังคม  และเป็นมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผูอ้นุมติัและผูด้  าเนินโครงการ 
  (2)  ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ  เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบหรือความเสียหายทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเกิด
จากโครงการพฒันาของรั ฐ ในลกัษณะของผลกระทบภายนอก   ซ่ึงสร้างภาระใหก้บัประชาชนและชุมชน
โดยรอบท่ีตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายเป็นตน้ทุนทางสังคมท่ีตอ้งเสียไป อาทิ พื้นท่ีการเกษตรท่ีตอ้งถูกน ้าท่วมเสียหาย
จากโครงการสร้างเข่ือน 
  (3)  ผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรม   เป็นตวัช้ีวดัความเสียหายท่ีเกิด จากการด าเนิน
โครงการและส่งผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน  อาทิ  การด าเนินงานท่ีก่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลง  การสูญเสียโครงสร้าง  แบบแผนและวถีิการด าเนินชีวติท่ีดี   ความเส่ือมถอยของขนบธรรมเนียม  
วฒันธรรม ความเช่ือ ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเก้ือกลูของชุมชนดงัเดิม 

เกณฑแ์ละตวัช้ีวดัดงักล่าวขา้งตน้สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการซ่ึง
ครอบคลุมมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม มิติดา้นการบริหารจดัการ  มิติดา้นทรัพยากร  และมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เกณฑ์
และตวัช้ีวดัจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยก าหนดและวดัตวัแปรเฉพาะเพื่อ
ประมาณเป็นตวัช้ีวดัรวมของแต่ละโครงการต่อไป 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา                                        
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แบบที่   1  การประเมินการจดัการท าแผนพฒันาสามปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ซ่ึงแบบ
ท่ี  1  เป็นแบบช่วยก า กบัการจดัท าแผนพฒันาสามปีของทอ้งถ่ินโดยตนเองโดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุก ๆ คร้ัง หลงัจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีแลว้                              

แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส าหรับ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   

(1) มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ เม่ือส้ินปีงบประมาณ 2560  ณ  วนัท่ี  30  
กนัยายน 2560 

(2) จดัท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี โดยสรุปจากโครงการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560  ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2560  

(3) เสนอความคิดเห็นท่ีไดต่้อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อประกาศใหป้ระชาชนไดท้ราบ  และให้ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินรายงานต่อสภาทอ้งถ่ิน ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลจนัจวา้ 

โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลลพัธ์  ไดแ้ก่  แบบรายงาน แบบที ่ 3/1  แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์  โดยมีเน้ือหาท่ีส าคญัในการประเมินไดแ้ก่  ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อ
ผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม  (ผลจากแบบรายงาน แบบที ่ 3/2)  ความพึง
พอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์  และการเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดั ท่ี
เลือก  (ผลจากแบบรายงานแบบที ่ 3/3) 

 
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล        
1.  การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 

- ระดับหน่วยงานทีรั่บผดิชอบโครงการ   โดยผูบ้งัคบับญัชาในแต่ละ ส่วนราชการภายในเทศบาล
ต าบลจนัจวา้  จะติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะตามความเหมา ะสมของโครงการแต่ละประเภท และ
ผูรั้บผดิชอบโครงการจะตอ้งประเมินผลโครงการเม่ือด าเนินการเสร็จส้ินแต่ละโครงการ   และรวบรวมจดัส่งให้
งานนโยบายและแผน  ส านกัปลดัเทศบาล  ปีละ 2 คร้ัง (ทุก 6 เดือน) 

 - ระดับองค์กร  งานนโยบายและแผน   ส านกัปลดั เทศบาล  จะรวบรวมผลการติดตามและ
ประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาลทั้ง  2  คร้ัง  แลว้จึงน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาวเิคราะห์และ
จดัท าเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจ าปี  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  เสนอต่อ
คณะกรรมการพฒันาเทศบาล  และเสนอต่อผูบ้ริหารเทศบาลต าบลจนัจวา้เพื่อประกาศใหป้ระชาชนทราบ   และ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลจนัจวา้  

2.  การติดตามประเมินความส าเร็จของตามยุทธศาสตร์การพฒันา คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาจะด าเนินการประเมินผลปีละ  1  คร้ัง ก่อนท่ีจะจดัท าแผนสามปีคร้ังต่อไป เพื่อให้ เห็นวา่
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นใดท่ีประสบความส าเร็จ หรือมียทุธศาสตร์ดา้นใดท่ีควรปรับเปล่ียนแนวทางหรือ
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โครงการพฒันาใหม่ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง เพื่อน าเสนอต่อคณะผูบ้ริหารเป็นขอ้มูลในการจดัล าดบั
ความส าคญัของยทุธศาสตร์การพฒันาก่อนท่ีจะจดัท าแผนพฒันาสามปีคร้ังต่อไป 

 
 


