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ส่ วนที่ 1
บทนา
******************
นับแต่ได้มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว ) พุทธศักราช 2557 เป็ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 19 จัดร่ างโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะผูย้ ดึ อานาจ
การปกครองหลังรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชพระราชทานพระบรมราชานุญาตและลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็ นผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ประกาศในราชกิจจานุเ บกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 131 ตอนที่ 55 ก และมีผลใช้บงั คับเป็ นกฎหมายทั นทีแทนที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็ นต้นมา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีบทบาทอานาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น โดยมิเพียงที่จะมีหน้าที่
ให้บริ การสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยงั ขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะเป็ นองค์กรที่เปิ ดให้ประชาคม
ท้องถิ่นได้
มีส่วนร่ วมในการบริ หารและการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ภายใ ต้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ได้บญั ญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น คือคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและกาหนด
หน้าที่ขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ได้กาหนดรู ปแบบการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่นที่มีความเป็ นอิสระมากขึ้น
ดังนั้นกระบวนการวางแผนจึงเป็ นกลไกสาคัญที่ทุกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบตั ิ
เพื่อใช้เป็ นก รอบและแนวทางในการดาเนินการให้บรรลุตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ เพื่อใช้เป็ น
กรอบและแนวทางในการดาเนินการให้บรรลุตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัดภายในองค์กรอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ด มีการปฏิบตั ิตามแผนง านให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ใน
ช่วงเวลาที่กาหนดไว้ โดยต้องคานึงถึงการกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามประเมิน อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความโปร่ งใสและการบริ หารจัดการที่ดี (Good Governance) พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้ง
จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานภาครัฐภายนอก องค์ กรพัฒนาเอกชน ประชาคมชุมชน และ
ประชาชนทัว่ ไปได้ทุกเมื่อ
ดังนั้น เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงได้จดั ทา
“ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2548” ขึ้น โดยได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จะต้องจัดทาแผนพัฒนาของท้องถิ่นเองเป็ น 2 ประเภท คือ
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1. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่
งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอาเภอ เป็ นแผนพัฒนาระยะยาว
2. แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา อันมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จดั ทาขึ้นสาหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็ นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลา
สามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี เป็ นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ตอ้ งมี
การทบทวนและจัดทาทุกปี ซึ่ งจะนาไปสู่ กระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นด้วย
ซึ่ งการจัดทาแผนสามปี จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทางบประมาณประจาปี อย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดทางบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลจั นจว้า
เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา อันมีลกั ษณะเป็ นการกาหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการที่จดั ขึ้นสาหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็ นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การ ปฏิบตั ิ โดยมีหลักคิดที่วา่
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่ง แนวทาง และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ /กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ /กิ จกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ตอ้ งการในแต่ละยุทธศาสตร์ การพัฒนา ซึ่ งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็ นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประ
มาณรายจ่าย
ประจาปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็ นเครื่ องมือในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี โดยนาโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปี ที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้ กระบวนการจัดทางบประมาณเป็ นไปด้วยค วามรอบคอบ และผ่านกระบวนการ
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปี แรกของห้วง
ระยะเวลาสามปี นั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็ นไปได้ ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
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2. กิจกรรมที่อยูใ่ นแผนประจาปี แรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่ อง
รู ปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะ นาไปใช้จดั ทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้ต่อไป

แผนพัฒนาสามปี ควรมีลกั ษณะกว้าง ๆ ดังนี้
1. เป็ นแผนพัฒนาสามปี ที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
2. เป็ นแผนพัฒนาสามปี ที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชดั เจนและมีลกั ษณะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็ นแผนพัฒนาสามปี ที่แสดง แผนงาน /โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็ น
ห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็ นแผนพัฒนาสามปี ที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากับ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

1.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด แผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาเภอ และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแบบบูรณาการร่ วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามีปีที่มีความสอดคล้อง และสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อเป็ นการจัดเตรี ยมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยูใ่ นลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และนาไปปฏิบตั ิได้ทนั ทีเมื่อได้รับงบประมาณ

1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี มีดังนี้
1. การเตรียมการจัดทาแผน
การเตรี ยมการจัดทาแผน เป็ นขั้นตอนเริ่ มต้นทาแผน ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสาคัญและความจาเป็ น
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นทราบแจ้งส่ วนงานต่าง ๆ ทราบถึงกิจกรรมและกาหนด
ระยะเวลาในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒน า และคณะกรรมการติดตามและประเมินแผลพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อกาหนดกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลตาบลจันจว้า
โดยการคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาที่มีความเหมาะสม กาหนดโครงการ กิจก รรม โดยทบทวน
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จากแผนพัฒนาสามปี พิจารณาจากเกณฑ์ตวั ชี้วดั ต่างๆ เช่น จปฐ. และพิจารณาตามอานาจหน้าที่ตามภารกิจถ่าย
โอน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ส่ งเสริ มอาชีพ สวัสดิการสังคม การพัฒนา
เด็กเยาวชน สตรี การสาธารณสุ ข ด้านการจัดระเบียบชุ มชน/สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ด้านการ
วางแผนส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว
ด้านการบริ หารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
จัดทากิจกรรมตามหลักเกณฑ์การบริ ห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล
ตัวแทนประชาคมหมู่บา้ น เข้าร่ วมหารื อ และร่ วมกันในการกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทาเวที
ประชาคมหมู่บา้ นและตาบล
1.2 จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บา้ นและตาบลเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปั ญหา และ
ความต้องการของประชาชนในทุกระดับ แล้วให้พิจารณานาโครงการ /กิจกรรมที่เป็ นปั ญหาความต้องการของ
ประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตาบลจันจว้า เกิดจากการสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา
รวมทั้งเพื่อให้
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลจันจว้า ซึ่ งจะทาให้
เทศบาลตาบล จันจว้า สามารถจัดทาแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด และนโยบายรัฐบาล และสามารถนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาแ ละการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริ ง อีกทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญและ
ได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงผูบ้ ริ หารท้องถิ่นได้รับทราบปั ญหาความต้องการที่แท้จริ งของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
2.1 การคัดเลือกยุทธศาสตร์ การพัฒนาซึ่ งได้คดั เลือกทุกยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับปั ญหา
ความต้องการของประชาชนและชุมชน
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปี ที่ผา่ นมาแล้ว
คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์ การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒน า รวมทั้งสอดคล้อง
กับปั ญหาความต้องการของประชาคม / ชุมชน ในห้วงระยะเวลาสามปี หากมีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้อง
กาหนดขึ้นใหม่ อาจกาหนดขึ้นได้แต่ตอ้ งแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้อ งถิ่น และนาไปปรับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ต่อไป
2.2 การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา เนื่องจากภายใต้ยทุ ธศาสตร์หนึ่ง ๆ จะมี
แนวทางการพัฒนาที่หลากหลายล้วนแต่มีความจาเป็ นในการดาเนินการแต่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนมากน้อย
แตกต่างกันดังนั้นจึงต้องจัดลาดับความสาคัญข องแนวทางการพัฒนา ซึ่ งไม่ได้หมายความว่าแนวทางพัฒนาที่
ถูกจัดลาดับความสาคัญอยูใ่ นลาดับหลัง ๆ จะไม่ตอ้ งนามาปฏิบตั ิ เพราะการที่จะกาหนดแนวทางการพัฒนา
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ทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดาเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปี ของแผนพัฒนาสามปี นั้นอาจ
มีแนวทางที่จาเป็ นต้องนามาเน้นการปฏิบตั ิ ซึ่ งการจัดลาดับความสาคัญโดยประชุมตกลงกัน
2.3 การตัดสิ นใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี โดยมีการวิเคราะห์ถึงความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิ

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อนามาวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT) โดยมีกิจกรรมหลัก 4 อย่าง เป็ นตัวอย่างในการวิเคราะห์ คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผา่ นมา
2. ร่ วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์ โดยจะต้องให้สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการของประชาชน
3. จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. เลือกแนวทางในการพัฒนาในห้วงสามปี
โดยดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
โดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่ วนราชการในสังกั ด และส่ วนราชการภายนอก และสื บค้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากอินเตอร์ เน็ต เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ เช่น เขตการปกครอง ประชากร
การศึกษา สาธารณสุ ข ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได้ ทรัพยากรธรรมชาติ
เป็ นต้น และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นตาบล แผนชุมชน ข้อมูล จปฐ. โดยใช้ขอ้ มูล
ปัญหาความต้องการ จากเวทีประชาคมดังกล่าวเป็ นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ให้มีความสมบูรณ์
และสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง
4. การกาหนดวัตถุประสงค์ ของแนวทางการพัฒนา
4.1 พิจ ารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนาวัตถุประสงค์ดงั กล่าวมาจัดทาเป็ นวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.2 พิจารณากาหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้องดาเนินการตามแนวทางที่คดั เลือก ซึ่งที่
ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ดว้ ย คือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่ตอ้ งดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
กาหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ /กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่ งอาจจะมีท้ งั โครงการ /กิจกรรมที่เทศบาล
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ตาบลจันจว้าดาเ นินการเอง โครงการ / กิจกรรมที่ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานอื่น หรื อโครงการ /กิจกรรมที่
หน่วยงานอื่นเป็ นผูด้ าเนินการ
(2) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการดาเนินงานและในด้านผล
การดาเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปี ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(3) พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ คัดเลือกโครงการ /กิจกรรมจากความจาเป็ น
เร่ งด่วน โดยมองถึงขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริ หารของเทศบาลตาบลและความเชื่อมโยงของ
กิจกรรมและระยะเวลาที่จะดาเนินการ

5. การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมพัฒนา
5.1 การวิเคราะห์โครงการ
1. การวิเคราะห์ขอบเขต และกระบวนการในการดาเนินโครงการ กลุ่มผูร้ ับบริ การเป้ าหมาย
เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ ประชาชนทัว่ ไป นักท่องเที่ยว พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เป้ าหมาย ชุมชน หมู่บา้ น ตาบล
อาเภอ จังหวัด
2. การวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วดั ของโครงการ
3. ความพร้อมของโครงการ เช่น ความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการ ความพร้อมของรู ปแบบ
รายการ ความพร้อมของการศึกษาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ความพร้อมของบุคลากร เครื่ องมือ และเทคนิค
การศึกษาโครงการเบื้องต้น
4. การวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้รับ ผูเ้ กี่ยวข้องที่สาคัญ ผลกระทบในทางบวกและทางลบ
5. ระยะเวลาในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี โครงการอื่นที่สัมพันธ์ โครงการอื่นเป็ นโครงการ
ต้นน้ า โครงการอื่นเป็ นโครงการที่ตอ้ งทาร่ วมกัน โครงการอื่นเป็ นโครงการปลายน้ า รายละเอียด ลักษณะ
ความสัมพันธ์
6. การวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่สาคัญ ประเด็นที่ตอ้ งพิจารณา ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิด เช่น ด้าน
ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม ด้านการดาเนินงาน ด้านนโยบาย กฎหมายของรัฐ ด้านผูร้ ับบริ การ ด้านเศรษฐกิจ
5.2 พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
มาจัดทา
รายละเอียดในด้านเป้ าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบ ทั้งนี้จะเน้นรายละเอียด
ของกิจกรรมในช่วงปี แรก เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้ต่อไป โดยโครงการที่ดี
ควรเป็ นโครงการที่ให้ผลงานหรื อผลลัพธ์ที่มีความยัง่ ยืนและผลงานหรื อผลลัพธ์น้ นั ๆ จะต้องเกี่ยวเนื่องโดยตรง
กับจุดมุ่งหมา ย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่ได้จดั ตั้งไว้ ซึ่ งจะนาไปสู่ การบรรลุวสิ ัยทัศน์ และเป็ น
โครงการที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมได้ และผลงานหรื อผลลัพธ์ที่ได้น้ นั จะต้องคงอยูย่ งั่ ยืน องค์ประกอบ
ข้อเสนอโครงการชื่อโครงการ ความสาคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล วัตถุป ระสงค์ของโครงการ
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ขอบเขตของโครงการ ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของโครงการ ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ ผูร้ ับผิดชอบ ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด ผูเ้ กี่ยวข้องกับ
โครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับ โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ควา มเสี่ ยงที่สาคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ ยง
พิจารณานาโครงการ / กิจกรรมที่เป็ นปั ญหาความต้องการของประชาชนโดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน จากแผนชุมชน แผนปฏิบตั ิการต่างๆที่เทศบาลจัดทาขึ้น และการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น และ
โครงการซึ่ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อส่ วนราชการอื่นร้องขอมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
5.3 จัดลาดับความสาคัญของโครงการ /กิจกรรม เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ให้เหมาะสม
โดยเทศบาลตาบลจันจว้าได้จดั เนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนา ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และตัวแทนประชาคมหมู่บา้ นและตาบลเข้าร่ วม
พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการตามที่ได้จากการจัดเวทีประชาคม
5.4 การพิจารณากาหนดกิจกรรม / แผนงาน / โครงการคานึงถึงทรัพยากรการบริ หาร และสิ่ งต่าง
ๆ ได้แก่
- เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณ ภายนอก
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
- คน ซึ่ งหมายความรวมตั้งแต่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ซึ่ งเทศบาล
ตาบลจันจว้าจะต้องนาศักยภาพของกาลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การทางานให้เทศบาลตาบลด้วย
- วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่ องจักร เครื่ องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนามาใช้ใน
การบริ หารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสู งสุ ด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่ วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วสั ดุอุปกรณ์ดงั กล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
- การบริ หารจัดการ เป็ นสิ่ งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
- ภาคี ในการพัฒนาที่สามารถเข้าร่ วมดาเนินการ หรื อมีภารกิจรับผิดชอบการดาเนินการใน
เรื่ องนั้น ๆ ซึ่ งต้องคานึงถึงการบูรณาการโครงการระหว่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานราชการต่างๆ กลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ ในชุมชน
เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว สามารถแยกประเภทของโครงการ ดังนี้
1) โครงการที่เทศบาลตาบลมีขีดความสามารถดาเนินการเอง
2) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจ ากหน่วยงานอื่น อันเนื่องจากเป็ นโครงการที่เกิน
ศักยภาพของเทศบาลตาบล หรื อเป็ นโครงการที่มีความจาเป็ นแต่ไม่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ และสอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อนาเสนอในแผนพัฒนาและให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับอาเภอ
พิจารณาเพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป
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3) โครงการที่สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นดาเนินการเนื่องจากเป็ นงานที่อยูใ่ น
อานาจหน้าที่ที่จะดาเนินการเอง แต่ไม่สามารถดาเนินการเองได้ เนื่องจากเป็ นงานปฏิบตั ิซ่ ึ งจะต้องใช้เทคนิค
วิชาการสู ง และหน่วยงานนั้นมีความสามารถที่จะดาเนินการได้ดีกว่า
6. การจัดทาร่ างแผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลจันจว้า
นารายละเอียดของ
โครงการและกิจกรรมที่ได้ จัดทาร่ างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลจันจว้า
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลจันจว้า จัดทาร่ างแผนพัฒนาสาม
ปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 บทนา
ส่ วนที่ 2 สรุ ปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี ที่ผา่ นมา
ส่ วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาสามปี ไปสู่ การปฏิบตั ิ
ส่ วนที่ 4 การติดตามประเมินผลโครงการ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพั ฒนาเทศบาลตาบลจันจว้า นาร่ างแผนพัฒนาสามปี
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลจันจว้าเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้การจัดทาร่ างแผนมีเจตนารมณ์เพื่อ
ตรวจสอบความเรี ยบร้อยก่อนเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่ออนุมตั ิและประกาศใช้
7. การอนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นฯ เสนอร่ างแผนพัฒนาสามปี ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิ
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี จากนั้นจึงส่ งแผนพัฒนาสามปี ที่ได้รับอนุมตั ิและประกาศใช้
ให้
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คณะกรรมการบริ หารจังหวัดแบบบูรณาการ
และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทัว่ กัน
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลจันจว้า เสนอร่ างแผนพัฒนาสามปี ที่ผา่ นการพิจารณา
ต่อผูบ้ ริ หาร เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
2. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมตั ิ และแจ้งสภาเทศบาลตาบลจันจว้า และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ หน่วยงานราชการในพื้นที่
กลุ่มองค์กรต่างๆ แล้วจึงประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทัว่ กันภายใน 15 วัน
และได้ประสานกับทางหมู่บา้ นให้ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว และปิ ดประกาศ ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ประจาหมู่บา้ นอย่างเปิ ดเผย ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และจัดวางข้อมูลข่าวสารตลอดจนเอกสารเพื่อให้ประชาชนเข้า
ดูขอ้ มูลได้ ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเทศบาลตาบลจันจว้า
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1.4 ประโยชน์ ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่ งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็ นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนามาตัดสิ นใจ กาหนด
แนวทางการดาเนินงานและ ใช้ทรัพยากรการบริ หารของท้องถิ่นอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้เกิด ประโยชน์
สาธารณะสู งสุ ด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทัว่ ไปประกอบด้วย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก
รวมทั้ง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
คน ซึ่งหมายความรวม ตั้งแต่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุก
ระดับ ซึ่ งจะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู ้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่ งองค์กรปกครอ งส่ วนท้องถิ่น
จะต้องนาศักยภาพของ กาลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและ อาจหมายความรวมถึงประ ชาชนใน
ท้องถิ่นซึ่ งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่ องจักร เครื่ องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ ที่จะสามารถนามาใช้ในการ
บริ หารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสู งสุ ด โด ยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่ วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วสั ดุอุปกรณ์ดงั กล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการ เป็ นสิ่ งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ และมีสภาพการพั ฒนาอย่างยัง่ ยืน การบริ หารจัดการเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ที่ตอ้ งศึกษาและ
นาไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
สรุ ปประโยชน์ ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ได้ ดังนี้
1. เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้เทศบาลตาบลจันจว้าได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่ งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็ นอุปสรรคต่อกัน
2. เพื่อให้เทศบาลตาบลจันจว้านาแผนพัฒนาสามปี มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการตัดสิ นใจ
กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
3. เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการใช้ทรัพยากรการบริ หารของเทศบาลตาบลจันจว้าอย่างมี
ประสิ ทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสู งสุ ด
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ส่ วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปี ที่ผ่านมา
************************

2.1 การสรุปสถานการณ์ พฒ
ั นา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
ขอบข่ ายและปริมาณของปัญหา
พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย/
การคาดการณ์แนวโน้ มในอนาคต
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน
1. ด้ านเศรษฐกิจ
- พื้นที่ดา้ นการเกษตรกรรมที่ได้รับ
หมู่ที่ 1-11 ต.จันจว้า
1.1 ประชาชนขาดความรู้
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์
หมู่ที่ 1-12 ต.จันจว้าใต้
ความเข้าใจในวิธีการตามเกษตร
- เพิม่ ศักยภาพเกษตรกรและ
อินทรี ย ์
สถาบันเกษตรกรด้านเกษตรอินทรี ย ์
1.2 ปัญหาด้านการผลิต
เกี่ยวกับแหล่งผลิตสิ นค้าเกษตร
ต้นทุนการผลิตสู งคุณภาพการผลิตต่า
อินทรี ยท์ ี่สาคัญของประเทศและมี
ต้นทุนการแปรรู ปและการเกษตรสู ง
ตลาดรองรับภายใต้การบริ หาร
1.3 แหล่งน้ าตื้นเขินไม่
จัดการที่ดี
สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดทั้งปี ไม่มี
- มีการเพิ่มรายได้โดยการเพิ่ม
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ระบบบริ หารจัดการที่ดี
1.4 ปริ มาณสารตกค้างใน
ผลผลิตเกษตรอินทรี ยเ์ พิม่ มากขึ้น
1.5 ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรและสิ นค้าชุมชนท้องถิ่นไม่
แน่นอนขาดการประชาสัมพันธ์และ
งบประมาณการสนับสนุน
1.6 ขาดการส่ งเสริ ม
สนับสนุนศักยภาพการผลิตสิ นค้า
เกษตรและขีดความสามารถของ
เกษตรกร
1.7 ขาดการส่ งเสริ ม
สนับสนุนการพัฒนาตลาดเดิมและ
เพิ่มตลาดใหม่
1.8 ขาดการรวมกลุ่มเพื่อการ
เรี ยนรู้ในทุกสาขาอาชีพเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน
1.9 ขาดความต่อเนื่องของ
โครงการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.10 ประชาชนว่างงาน
หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยว และขาด
เงินทุนในการประกอบอาชีพ
ขอบข่ ายและปริมาณของปัญหา

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน
2. ด้ านการศึกษา ศาสนา และ
หมู่ที่ 1-11 ต.จันจว้า
วัฒนธรรม
2.1 ขาดเอกภาพในการจัดการการ หมู่ที่ 1-12 ต.จันจว้าใต้
ศึกษาในพื้นที่ ทาให้ขาดการบูรณา
การในการพัฒนาการจัดการศึกษา
2.2 สถานศึกษาขาดบุคลากร วัสดุ

ผลผลิตสิ นค้าบนฐานความรู้และ
ความเป็ นธรรม
- ส่ งเสริ มความรู ้ในการทาเกษตร
ทฤษฎีใหม่และกลุ่มอาชีพสามารถ
ดาเนินงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในหมู่บา้ น
- ส่ งเสริ มการวางแผนการพัฒนา
อาชีพและสร้างรายได้ให้กบั
ประชาชนโดยดาเนินการฝึ กอบรม
อาชีพเพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนมี
งานทาและมีรายได้เพียงพอต่อการ
ดารงชีพ

การคาดการณ์แนวโน้ มในอนาคต
- ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกระดับ
ได้รับการศึกษาตามความเหมาะสม
- ประชาชนมีคุณธรรมจริ ยธรรม
- ประชาชนและเยาวชนสามารถสื บ
สานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
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อุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนการสอนที่
ทันสมัย
2.3 เด็กนักเรี ยนได้เรี ยนถึงขั้นภาค
บังคับและไม่มีโอกาสศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นเนื่องจากขาด
ทุนการศึกษา
ระดับการศึกษาของประชาชน
โดยรวมยังอยูใ่ นระดับต่า
2.4 ขาดการอนุรักษ์ฟ้ื นฟู
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นอย่างจริ งจัง

ปั ญญาท้องถิ่นได้

ประชาชน
3. ด้ านสั งคม
3.1 ประชาชนขาดความรู้ความ หมู่ที่ 1-11 ต.จันจว้า
เข้าใจในการดูแลระวังรักษาสุ ขภาพ หมู่ที่ 1-12 ต.จันจว้าใต้
และการป้ องกันการแพร่ ระบาดของ
โรคติดต่อรวมทั้งการกาจัดพาหนะ
ของโรค
3.2 ไม่มีกิจกรรมส่ งเสริ มให้
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
3.3 ผูส้ ู งอายุผพู้ ิการ ผูป้ ่ วยเอดส์
และผูด้ อ้ ยโอกาสทั้งสังคมยังไม่ได้รับ
การช่วยเหลือดูแลและสวัสดิการอย่าง
เพียงพอ
3.4 ขาดการพัฒนาศักยภาพคน
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
3.5 การแพร่ ระบาดของยาเสพติด
ภายในชุมชน

- ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตดี
และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนถ้วนหน้า
- การบริ การด้านสาธารณสุ ขขั้น
พื้นฐานและสวัสดิการสังคมทัว่ ถึง
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน
- ส่ งเสริ มให้สถาบันครอบครัวและ
ชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแล
และพัฒนาให้เป็ นชุมชนที่อยู่
ร่ วมกันอย่างสงบสุ ขและมีความเอื้อ
อาทรต่อกัน
- ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการ
รักษาความสงบเรี ยบร้อยและความ
ปลอดภัยภายในชุมชน
- เด็กเยาวชนและประชาชนทุกเพศ
ทุกวัยมีความรู้ความเข้าใจและเห็น
คุณค่าของการดูแลรักษาสุ ขภาพ
ออกกาลังกายและตระหนักถึงพิษภัย
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ขอบข่ ายและปริมาณของปัญหา
4. ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
4.1 เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก
ไม่ได้มาตรฐาน
4.2 ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการขั้นพื้นฐานไม่ครบถ้วน
และขาดการบารุ ง รักษา

5. ด้ านการเมืองการปกครอง
5.1 ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลและการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น
5.2 การเข้ามามีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการจัดกิจกรรมและการ
บริ หารท้องถิ่นอยูใ่ นสัดส่ วนที่นอ้ ย
5.3 การให้บริ การประชาชนของ
ส่ วนราชการในพื้นที่ยงั ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร
5.4 บุคลากร สถานที่ปฏิบตั ิงาน
และวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ไม่เพียงพอต่อภารกิจในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การประชาชน
5.5 บุคลากรขาดความชานาญ

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน
หมู่ที่ 1-11 ต.จันจว้า
หมู่ที่ 1-12 ต. จันจว้าใต้

ประชาชน
หมู่ที่ 1-11 ต.จันจว้า
หมู่ที่ 1-12 ต.จันจว้าใต้
บุคลากรของเทศบาล
ตาบลจันจว้า

ของยาเสพติด
การคาดการณ์แนวโน้ มในอนาคต
- ดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุ ง
บารุ งรักษา บูรณะซ่อมแซมระบบ
การคมนาคมขนส่ ง จัดหาสิ่ ง
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เช่น
ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า สะพาน
ไฟฟ้ าสาธารณะ โทรศัพท์
สาธารณะสะพานลอยคนข้าม ป้ าย
ชื่อถนนซอยฯลฯ ให้เพียงพอต่อ
การให้บริ การสาธารณะและ
ครอบคลุมพื้นที่เป็ นโครงข่าย
เชื่อมโยงครบวงจรและได้มาตรฐาน

- เสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ปลุกจิตสานึกด้านการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
แก่บุคคลทุกระดับทุกวัย
- ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มเป็ นภาคีเพื่อ
การมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้าง
ความมัน่ คงและความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตาม
แนวทางเวทีประชาคม
- มีระบบการสรรหา การพัฒนา
บุคลากรการบริ หารจัดการองค์กรที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล และ
ปรับปรุ งสถานที่ปฏิบตั ิงาน จัดหา
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทนั สมัยใน
การปฏิบตั ิงาน

14

เฉพาะทางเนื่องจากไม่ได้สรรหาตาม
กรอบอัตรากาลัง
5.6 ขาดการประชาสัมพันธ์
ความรู ้ความเข้าใจในกิจการของ
เทศบาลและข้อมูลข่าวสารที่เป็ น
ประโยชน์

ขอบข่ ายและปริมาณของปัญหา
6. ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
6.1 ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจในการอนุรักษ์และฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.2 ขาดการส่ งเสริ มในการ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ตลอดจนการจัดการขยะ น้ าเสี ยอย่าง
เป็ นระบบ
6.3 ขาดการส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทน
ที่เหมาะสมและประหยัด
6.4 การแก้ไขปั ญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ขาดความต่อเนื่อง

- พัฒนาการให้บริ การสาธารณะ
และการบริ การประชาชนให้มี
ประสิ ทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
- พัฒนาระบบหอกระจายข่าว/เสี ยง
ตามสายให้ได้มาตรฐาน ทัว่ ถึง และ
ดาเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน
หมู่ที่ 1-11 ต.จันจว้า
หมู่ที่ 1-12 ต.จันจว้าใต้

การคาดการณ์แนวโน้ มในอนาคต
- มีทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศน์สิ่งแวดล้อมที่สมดุลมี
สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม
อย่างยัง่ ยืน
- ระบบกาจัดขยะมูลฝอยและระบบ
บาบัดน้ าเสี ยในชุมชนเป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานและหลักสุ ขาภิบาล
อนามัยสิ่ งแวดล้อม
- ชุมชนร่ วมเป็ นเครื อข่ายด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดูแลบริ หารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างครบ
วงจรในทุกระดับ
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ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพเพือ่ ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้ วยเทคนิค SWOT Analysis
เทศบาลตาบลจันจว้าได้ใช้เทคนิค SWOT Analyst มาวิเคราะห์ประเมินสภาพการพัฒนาใน
ปั จจุบนั และภาพรวมของโอกาสพัฒนาในอนาคตเพื่อนาไปสู่ การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุ ทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาซึ่ งสามารถนามาตรวจสอบกับแผนพัฒนาสามปี ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
พัฒนาท้องถิ่นเพียงใดหรื อมีจุดเน้นไปในทิศทางใด
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีพ้นื ที่อุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ เหมาะแก่การทาเกษตรกรรมแบบต่าง ๆ
เช่น การทานา พืชไร่ ผักสวนครัว ได้ตลอดปี มีการส่ งเสริ มการทาปุ๋ ยหมักชีวภาพทาใช้เองเพื่อประหยัด
ต้นทุนและลดการใช้สารเคมี มีการปลูกข้าวปี ละ 2 ครั้ง สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนเป็ นอย่างดี
2. มีแหล่งเรี ยนรู ้การอนุรักษ์และสื บสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งโบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆหลายแห่ง มีหนองน้ าสาธารณะขนาดใหญ่หลาย
แห่ง ที่สามารถพัฒนาเป็ นสถานท่องเที่ยวและพักผ่อนได้ เช่น หนองมโนราห์ หนองเขียว เวียงหนองหล่ม
ปางควาย โคลนสปา
3. มีความคล่องตัวในการกาหนดโครงสร้างและอัตรากาลังบุคลากรของท้องถิ่นที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
4. มีระบบการบริ หารงบประมาณที่มีความอิสระและคล่องตัว ทาให้สามารถใช้งบประมาณเพื่อแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทนั เหตุการณ์
5. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่ งเป็ นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ย่อมทราบปั ญหาความ
ต้องการของประชาชน สามารถที่จะตองสนองความต้องการและแก้ไขปั ญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ ว
6. ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับทางราชก ารเป็ น
อย่างดี
7. มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนามกีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยูใ่ น
พื้นที่
จุดอ่ อน (Weaknesses)
1. มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่ งผลกระทบในด้านการพัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่ครอบคลุม
ภารกิจและพื้นที่อนั ที่จะสนองตอบปั ญ หาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรี ยบเทียบกับพื้นที่อานาเขต
ปกครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง
2. ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอ ส่ วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริ มนอกจากการทาไร่ ทานาตาม
ฤดูกาล
3. แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
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4. การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรู ปสิ นค้าการเกษตรยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
5. ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการดาเนินงานของเทศบาลไม่ทวั่ ถึงและไม่
มีประสิ ทธิภาพ
6. โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรยังไม่ดีพอ
7. แหล่งน้ าในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ
โอกาส (Opportunity )
1. นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล จังหวัด อาเภอ ได้แก่ การพัฒนาการเกษตรเพื่อการส่ งออก สิ นค้าหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (Otop) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ส่ งเสริ มรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ยุทธศาสตร์ อยูด่ ีมีสุข เศรษฐกิจพอเพียง การปราบปรามยาเสพติดและผูม้ ีอิทธิ พล การขยายโอกาส
ทางการศึกษาเป็ นต้น
2. การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
3. มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น เช่น การจัดตั้งกองทุนหมู่บา้ น กลุ่มออมทรัพย์ หมู่บา้ น เพื่อเป็ นแหล่งทุน
ให้แก่ประชาชนภายในชุมชน หมู่บา้ น
4. นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปั ญหาความยากจน การส่ งเสริ มสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อ
ยกระดับรายได้ การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
นโยบายการพัฒนาสังคม การศึกษา สุ ขภาพอนามัยของชุมชน
อุปสรรค (Threat)
1. สภาพขนาดของพื้นที่ ที่มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุม 2 ตาบล 23 หมู่บา้ น จานวนพื้นที่ 128
ตารางกิโลเมตร เมื่อเปรี ยบเทียบกับงบประมาณที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. ประชาชนยังขาดความรู ้ความเข้าใจบทบาทภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาล
3. ความเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวฒั น์ ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อ
ทัศนคติค่านิยม ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปสู่ วฒั นธรรมต่างถิ่นและมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น
4. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อย ทาให้สับสนในแนวทางการปฏิบตั ิงาน

2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เทศบาลตาบลจันจว้า ได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 25582560) ตามกระบวนการที่บญั ญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่ วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปั ญหาและความต้องการที่แท้จริ งของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป เทศบาลตาบลจั นจว้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 25582560) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 25582560)

17

ยุทธศาสตร์

โครงการทีบ่ รรจุใน
แผนพัฒนาสามปี
เฉพาะปี 2558

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์อย่างยัง่ ยืน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และสังคมเพื่อเป็ นเมืองน่าอยู่
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง
และการบริ หารจัดการองค์กรแบบ
บูรณาการ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
สู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์
รวมทั้งสิ้น

โครงการทีบ่ รรจุใน
เทศบัญญัตฯิ
ปี 2558

โครงการที่
ดาเนินงาน
ปี 2558
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15

15

136

134

118

65

63

58

83

68

68

40

34

33

20

18

18

363

332

310

คิดเป็ นร้ อยละของโครงการทีบ่ รรจุในแผนพัฒนาสามปี

ประจาปี 2558 (310)= 310x100=85.40
363

เทศบาลตาบลจันจว้า ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2558 ในเขตพื้นที่
โดยได้รับความร่ วมมือ การส่ งเสริ มและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็ จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
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การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลจันจว้า
ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลจันจว้า ได้ดาเนินการโดย
จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยจัดส่ งแบบสอบถามให้ประชาชนจานวน 23 หมู่บา้ น 15,000 คน เป็ นผูต้ อบ โดยมี
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 300 คน โดยแบ่งการประเมินเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
1. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลจันจว้าใน
ภาพรวม
การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก
ข้ อมูลทัว่ ไป

จานวน

ร้ อยละ

รวม

125
175
300

41.70
58.30
100

ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม

6
59
97
70
64
4
300

2.01
19.67
32.33
23.33
21.33
1.33
100

จานวน

ร้ อยละ

22
64
68
139
7

7.33
21.33
22.67
46.34
2.33

เพศ
ชาย
หญิง

อายุ

ข้ อมูลทัว่ ไป
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

19

รวม
อาชีพ
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขายธุ รกิจส่ วนตัว
รับจ้าง
นักเรี ยน นักศึกษา
เกษตรกร
รวม

300

100

31
57
30
51
40
91
300

10.33
19.01
10.00
17.00
13.33
30.33
100

ความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลจันจว้าในภาพรวม
ประเด็น
1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ กิจกรรม
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ /กิจกรรมนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก
12.00
15.00
15.00

พอใจ
85.00
83.00
81.00

ไม่ พอใจ
3.00
2.00
4.00

21.00

68.00

11.00

10.00
13.00
11.00

79.00
78.00
77.00

11.00
9.00
12.00

12.00
15.00
13.77

74.00
75.00
77.77

14.00
10.00
8.44
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ส่ วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปี ไปสู่ การปฏิบัติ
**************
การนาแผนพัฒนาสามปี ไปสู่ การปฏิบตั ิให้ดาเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ดังนี้
1. ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมตั ิแล้ว และนาไปปฏิบตั ิรวมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณการ องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัด อาเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และ ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ประกาศใช้และปิ ด
ประกาศโดยเปิ ดเผย ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
2. ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาสามปี เป็ นกรอบในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตาม โครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี และนาไปดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ต่อไป

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
 วิสัยทัศน์ (Vision)
“จันจว้าเมืองน่าอยู่ เคียงคูศรษฐกิ
เ่
จพอเพียง
เคารพเสี ยงประชาชน มากล้นผลผลิตทางการเกษตร
ระบบนิเวศแสนสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษาและการเรี ยนรู
”้
 พันธกิจของการพัฒนาเทศบาลตาบลจันจว้า (Mission)
พันธกิจที่ 1 การเสริ มสร้างศักยภาพความเป็ นแหล่งเกษตรชุมชนพอเพียงและฐานเศรษฐกิจที่มนั่ คง
พันธกิจที่ 2 การสร้างความเป็ นเมืองน่าอยูด่ ว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 3 บริ หารจัดการองค์กรภายใต้วฒั นธรรมประชาธิปไตยและการบริ หารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 4 บริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้และระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
 จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา(Goal)
1. ประชาชนมีงานทา มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ
2. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
3. ประชาชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีและดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดีงามและทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย
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5. เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไปได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู ้ที่ทนั สมัย
และรู ้จกั ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
6. ศิลปะ ศาสนา ประเพณี วฒั นธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดารงอยูส่ ื บทอดตลอดไป
7. ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน เยาวชนได้ร่วมคิดร่ วมทากิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวม มีทกั ษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรี และการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
8. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริ การด้านการสาธารณสุ ขโดยทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ
9. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริ การสาธารณะอย่าง ทัว่ ถึง มีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีถว้ นหน้า
10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน เกิดความสงบเรี ยบร้อยภายในชุมชน ปราศจากยา
เสพติดและอบายมุข
11. การคมนาคมขนส่ ง มีความสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ทัว่ ถึงครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน
12. บ้านเมืองน่าอยูแ่ ละสวยงามเป็ นระเบียบ และมีผงั เมืองที่ดีเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาเมืองใน
อนาคต
13. การบริ หารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิ ทธิ ภาพ
14. ประชาชนได้รับบริ การที่ดี ทันสมัย สะดวก รวดเร็ ว มีความพึงพอใจสู งสุ ด
15. บุคลากรของเทศบาลปฏิบตั ิงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริ ยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
16. การเข้าถึงและรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผา่ นกระบวนการเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
17. ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่ วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา
18. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ได้รับการดูแลรักษาอย่างยัง่ ยืน
19. ประชาชนมีจิตสานึกและส่ วนร่ วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
20. บ้านเมืองน่าอยูป่ ราศจากมลภาวะและสิ่ งปฏิกลู ตลอดจนมีภูมิทศั น์ที่สวยงาม

3.2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มการเกษตรอินทรี ยแ์ บบครบวงจรตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
1.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม
1.3 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน และแก้ไขปั ญหาความยากจน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ อย่ างยัง่ ยืน
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2.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
2.3 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และสั งคมเพือ่ เป็ นเมืองน่ าอยู่
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มและสนับสนุนงานสาธารณสุ ข การอนามัยครอบครัว สุ ขภาวะชุมชน
และการพัฒนาระบบบริ การสาธารณสุ ข
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ และ
ความมัน่ คงของมนุษย์
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้ องกันและ
การแก้ไขปั ญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจร การจัดทาผังเมือง และการคมนาคมขนส่ ง
4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการระบายน้ า
4.3แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการประปาและแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริ โภค
4.4 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้ าสาธารณะ และโทรคมนาคม
4.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา การเมืองและการบริหารจัดการองค์ กรแบบบูรณาการ
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง การสร้างสานึก
ประชาธิ ปไตยและการมีส่วนร่ วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่ วน
5.2 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร และพัฒนาศักยภาพขององค์กร
เพื่อการบริ การที่ดีและทันสมัย
5.3 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้และการบริ หารการคลัง
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม สู่ ระบบนิเวศน์ สมบูรณ์
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มการสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์และคุม้ ครองดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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6.2 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.3 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่ งปฏิกลู มลพิษ และการ
บาบัดน้ าเสี ย
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 พันธกิจ
สร้างฐานการผลิตด้านการเกษตรและส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุล
พึ่งพาตนเองได้
 เป้าประสงค์
เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐ กิจ ส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง และยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. จานวนครัวเรื อนเกษตรกรดาเนินการตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
2. จานวนแหล่งน้ าทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา
3. จานวนครัวเรื อนของประชาชนที่มีฐานรายได้ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1.1ส่ งเสริ มการเกษตรอินทรี ยแ์ บบครบวงจรตาม
แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
1.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม
1.3 ส่ งเสริ มอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
และแก้ไขปั ญหาความยากจนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 หน่ วยงานรับผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล
2. กองช่าง
 ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วดั ระบบกลยุทธ์
- จานวนเกษตรกรที่ทาการเกษตรแบบผสมผสาน
เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรี ย ์
- จานวนของเกษตรกรที่มีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
- จานวนของครัวเรื อนที่มีรายได้เพียงพอต่อการดารง
ชีพ
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1. ยุทธศาสตร์ จังหวัดเชี ยงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
การลงทุนและบริ การโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซี ยน +6 และ GMS และยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ส่ งเสริ มการผลิตสิ นค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ กรปกรองส่ วนท้ องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชี ยงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2. การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ อย่ างยัง่ ยืน
 พันธกิจ
มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
 เป้าประสงค์
1. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรี ยนการศึกษาและการกีฬาให้สูงขึ้น ครอบคลุมและทัว่ ถึงอย่างมี
มาตรฐาน
2. พัฒนาสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้คู่คุณธรรม เป็ นแหล่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. จานวนร้อยละของประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบและนอกระบบ
โรงเรี ยน
2. จานวนร้อยละของประชาชนที่ปฏิบตั ิตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี วฒั นธรรมของท้องถิ่น
3. จานวนร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่ างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์
 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบเชิง
บูรณาการ
2.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 ส่ งเสริ มสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ

 หน่ วยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วดั ระบบกลยุทธ์
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาหลักของนักเ
ระดับชาติในภาพรวม

รี ยน

จานวนร้อยละของประชาชนที่ร่วมกิจกรรมสื บสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒั นธรรมของท้องถิ่น
จานวนร้อยละของประชาชนร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ ม
การออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่าง
สม่าเสมอ
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กองการศึกษา
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ จังหวัดเชี ยงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้
ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวั ฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุ ขภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ กรปกรองส่ วนท้ องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชี ยงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3การ
พัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. การพัฒนาคุณภาพชี วติ และสั งคมเพือ่ เป็ นเมืองน่ าอยู่
 พันธกิจ
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม ได้รับ
สวัสดิการสังคมอย่างทัว่ ถึง สังคมหมู่บา้ น/ชุมชนเข้มแข็ง
 เป้าประสงค์
1. เสริ มสร้างสุ ขภาพอนามัยและมาตรฐานการบริ การด้านสาธารณสุ ขชุมชน
2. เสริ มสร้างประชาชนให้มี คุณธรรมมีทกั ษะและการดารงชีวติ อย่างเหมาะสมสถาบันทางสังคมและ
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
3. พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนทุกระดับและสังคมเชิงบูรณาการ ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ได้รับ
บริ การสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ
 ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. จานวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริ การด้านสาธารณสุ ข
2. จานวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการสังคมและการบริ การสังคมสงเคราะห์
3. จานวนร้อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนงานสาธารณสุ ข การ
อนามัยครอบครัว สุ ขภาวะชุมชน และการพัฒนา
ระบบบริ การสาธารณสุ ข
3.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการ
สังคม การสังคมสงเคราะห์และความมัน่ คงของมนุษย์
3.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การป้ องกันและการแก้ไขปั ญหายาเสพ

ตัวชี้วดั ระบบกลยุทธ์
จานวนร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่ างกายและ
สุ ขภาวะอนามัยที่ดี
จานวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการ
สังคมและการบริ การสังคมสงเคราะห์ครบถ้วน
จานวนร้อยละของสาธารณภัย ปัญหายาเสพติด
และปัญหาอาชญากรรมที่ลดลง
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ติด และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
 หน่ วยงานรับผิดชอบ
กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม , สานักปลัด
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ จังหวัดเชี ยงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้
ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมัน่ คงความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ กรปกรองส่ วนท้ องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชี ยงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
4. การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 พันธกิจ
เป็ นเมืองที่มีก ารจัดวางผังเมืองรวมอย่างเป็ นระเบียบและเหมาะสมและมีการจัดบริ การโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน ที่เพียงพอและทัว่ ถึง
 เป้าประสงค์
1. พัฒนาระบบบริ การสาธารณะและคมนาคมมีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน และครอบคลุมทุกพื้นที่
2. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาอย่างเป็ นระบบรองรับการลงทุนอย่างมีศกั ยภาพ
 ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. ร้อยละของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทวั่ ถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
2. ร้อยละความสาเร็ จของการดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาระบบการจราจร การจัดทาผังเมือง และ
การคมนาคมขนส่ ง
4.2 พัฒนาระบบการระบายน้ า

ตัวชี้วดั ระบบกลยุทธ์
ร้อยละของเส้นทางคมนาคมขนส่ งที่ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมพื้นที่
ร้อยละของรางระบายน้ า/ท่อระบายน้ าที่ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมพื้นที่
4.3 พัฒนาระบบการประปาและแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค ร้อยละของครัวเรื อนที่มีน้ าประปาใช้อุปโภคบริ โภค
บริ โภค
อย่างเพียงพอ
4.4 พัฒนาระบบไฟฟ้ าสาธารณะ และโทรคมนาคม ร้อยละของครัวเรื อนที่มีไฟฟ้ าใช้
ร้อยละของถนนสาธารณะที่ติดตั้งไฟฟ้ าสาธารณะ
4.5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ร้อยละของระบบสาธารณูปการที่ครบถ้วน ได้
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มาตรฐาน และใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
 หน่ วยงานรับผิดชอบ
กองช่าง
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ จังหวัดเชี ยงราย: ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
การลงทุนและบริ การโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซี ยน+6 และ GMS
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ กรปกรองส่ วนท้ องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชี ยงราย: ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การ
พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ งภายในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุน
ภายในท้องถิ่นและการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
5. การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์ กรแบบบูรณาการ
 พันธกิจ
บริ หารจัดการตามแนวทางธรรมาภิบาล และมุ่งส่ งเสริ มระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เกิดแก่
หน่วยงานและชุมชน
 เป้าประสงค์
1. บริ หารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณาการ
2. บุคลากรมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และทัศนคติที่ดีในการทางานยึดมัน่ ในหลักคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
3. องค์กรมีขีดความสามารถในการบริ หารจัดการ มีคุณภาพและจัดการบริ การภาครัฐให้ประชาชน
เข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ ว มีคุณภาพ
 ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. ร้อยละของประชาชน มีความรู ้ความเข้าใจ และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
2.ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทางาน
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการบริ หารงานและการบริ การสาธารณะของเทศบาล
 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วดั ระบบกลยุทธ์
5.1 ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในการเมืองการ
ร้อยละของประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และมี
ปกครอง การสร้างสานึกประชาธิปไตยและการมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการเมืองตามระบอบ
ส่ วนร่ วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่ วน
ประชาธิปไตย
5.2 ส่ งเสริ มการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและ ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
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พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริ การที่ดีและ
ทันสมัย
5.3 ส่ งเสริ มการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บ
รายได้และการบริ หารการคลัง

ศักยภาพในการทางาน
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการ
บริ หารงานและการบริ การสาธารณะของเทศบาล
ร้อยละของรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละของการบริ หารการคลังที่มีประสิ ทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

 หน่ วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง
 ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์ จังหวัดเชี ยงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมัน่ คงความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ กรปกรองส่ วนท้ องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชี ยงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริ หาร
6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมสู่ ระบบนิเวศน์ สมบูรณ์
 พันธกิจ
ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กบั การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน เพื่อเป็ น
เมืองที่สะอาด สวยงาม และน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
 เป้าประสงค์
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้รับการบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
 ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1.จานวนแหล่งน้ าธรรมชาติและพื้นที่ป่าที่ได้รับการปรับปรุ ง ฟื้ นฟูให้สมบูรณ์
2.ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่ งเสริ มการสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่ วม
อนุรักษ์และคุม้ ครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
6.2 ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

ตัวชี้วดั ระบบกลยุทธ์
ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่มี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
จานวนพื้นที่ป่าไม้และแหล่งน้ าที่สามารถพัฒนาให้
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
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6.3 ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม ขยะมูล
ฝอย สิ่ งปฏิกลู มลพิษ และการบาบัดน้ าเสี ย

ร้อยละข องปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชนมีการจัดการ
อย่างถูกหลักวิชาการ
การจัดการสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด

 หน่ วยงานรับผิดชอบ
กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม, สานักปลัด , กองช่าง
 ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์ จังหวัดเชี ยงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรั พยากรธรรมช าติและสิ่ งแวดล้อมให้
ดารงความสมบูรณ์และยัง่ ยืน
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ กรปกรองส่ วนท้ องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชี ยงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยัง่ ยืน

ส่ วนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
*********************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว ) พุทธศักราช 2557
เป็ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 19 จัดร่ างโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้บญั ญัติ
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่ องการจัดทางบประมาณการใช้
จ่ายและผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ และกากับการบริ หารจัดการ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กาหนดให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
(๒) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่น
(3) ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) หัวหน้าส่ วนการบริ หาร
(๕) ผูท้ รงคุณวุฒิ
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โดยมีอานาจหน้าที่ กาหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันอย่าง
น้อยปี ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน โดย
อาจมอบให้หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกดาเนินการหรื อร่ วมดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็ นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความสาเร็ จของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามแผนดาเนินงานว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้อ งกับพันธกิจ ซึ่ งสามารถนาไปสู่ การบรรลุวสิ ัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนด
หรื อไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสาเร็ จตามกรอบการประเมินผลระดับใด

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้ นั ตอนในการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่ วมประชุมเพื่อกาหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี และประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี ดังนี้
1.1 การกาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอา จ
กาหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้
(1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กาหนด
(2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
(3) ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กาหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล
(4) ประสิ ทธิภาพ เป็ นการศึกษาควา มสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี
การประเมินประสิ ทธิภาพ
(5) ประสิ ทธิผลเป็ นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็ นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทากิจกรรมที่มีต่อ
กลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับบริ การ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
(7) การประเมินผลกระทบเป็ นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนาแนวทางทั้งหมดที่กาหนด
มาใช้หรื ออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสาเร็ จหรื อความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปี ได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา
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1.2 การกาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาสามปี อาจกาหนดแนวทางดังนี้
(1) การประเมินผลกระบวนการ การประเมินประสิ ทธิภาพ
(2) การประเมินผลโครงการ หรื อการประเมินประสิ ทธิผล
(3) การประเมินผลกระทบ
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการติดตาม
และประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ต้ งั แต่ก่อนเริ่ มโครงการพัฒนาตามแผนดาเนินงานจนสิ้ นสุ ดโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี และ
ผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระ
ดับ
จังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันอย่างน้อยปี ละ
หนึ่งครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรื อ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี และโครงการพัฒนาต่อผูบ้ ริ หา รท้องถิ่น
เพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม
การติดตามและประเมินผลมีความจาเป็ นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งใน
ระดับหมู่บา้ น/ชุมชน ตาบล และอาจรวมถึงอาเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บา้ น /ชุมชน/ตาบล/องค์กร/
หน่วยงานต่างๆล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันกับสิ่ งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็ นทั้งระบบเปิ ดมากกว่าระบบ
ปิ ดในปัจจุบนั
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็ นการตรวจสอบ ประเมิน และกร องปัจจัยหรื อ
ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองกฎหมาย
สังคมการวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็ นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรค ที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้น
1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็ นการตรวจสอ บ ประเมิน และกรองปัจจัยหรื อ
ข้อมูลจากสภาพภายในท้องถิ่น ปั จจัยใดเป็ นจุดแข็งหรื อจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะแสวงหา
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โอกาสการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ งการติดตามและการประเมินผลโดยกาหนดให้มี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้หลายแนวทาง เช่น
1) การวิเคราะห์ห่วงโซ่ คุณค่า ภายในท้องถิ่น (Value-chain Analysis)ห่วงโซ่แห่งคุณค่านี้
เป็ นการเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ที่สร้างคุณค่าด้านการพัฒนาหลายมิติ
2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources)เป็ นการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ไม่วา่ จะเป็ น
สานักงานปลัด ส่ วนการคลังหรื อกองคลัง ส่ วนโยธาหรื อกองช่าง กองศึกษา เป็ นต้น

2. ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการติดตามและประเมินผล
วิธีการในการติดตามและ ประเมินผลยุทธ ศาสตร์ ซ่ ึ งจะต้องกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์กรประกอบที่สาคัญ 2 ประการ คือ
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์กรประกอบ
ใหญ่ๆที่สาคัญ 3 ประการคือ
2.1.1 ผูเ้ ข้าร่ วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ผูร้ ับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่น ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยในท้องถิ่นนั้นๆ
2.1.2 เครื่ องมือ อันได้แก่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อ สิ่ งที่ใช้เป็ นสื่ อสาหรับการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธ ศาสตร์ ที่ได้กาหนดขึ้นซึ่ งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวอาจเป็ นได้ท้ งั ข้อมูลเชิงปริ มาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็ นและสาคัญในการนามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุ ทธศาสตร์ อาจเป็ นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบท ดสอบ แบบวัด
ความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบ บวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนาไป
วิเคราะห์ทางสถิติ หรื อการหาผลสัมฤทธิ์ ดว้ ยรู ปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่นนั้นๆ
2.1.3 กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดาเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธ ศาสตร์ ซึ่ งเป็ นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่าเป็ นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ลาคลอง ครุ ภณั ฑ์ที่ ดิน
และสิ่ งก่อสร้างต่างๆกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเพื่อตรวจดูวา่ ดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผล
ตามที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ทรัพย์สินต่างๆมีอยูจ่ ริ งหรื อไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็ นเช่นไร เป็ นต้น ซึ่ งการกาหนด
วิธีการเช่นนี้ตอ้ ง มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล(Data analysis)ด้วย
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็ นการ
ติดตามและประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็ นใคร ใช้เครื่ องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การสรุ ปผล ผลของการติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร เป็ นอย่างไร ปั ญหาของแผน
ยุทธศาสตร์ คืออะไร ตั้งข้อสังเกตอย่างไร
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2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนา
2.2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็ นการวางโครงการเฉพาะ (Structure)ของการ
วางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผน (Plan)เพื่อให้ สามารถตอบปัญหา
การติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้ าหมายเพื่อ
1) มุ่งตอบปั ญหาการติดตามและการประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น
2) อธิ บายหรื อควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ ที่จะเกิดขึ้นได้
การออกแบ บการติดตามและการประเมินผล เป็ นเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรื อรู ปแบบ
ของบ้านโดยรวมก่อนที่จะดาเนินการในรายละเอียดอื่นๆต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและการ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบตั ิงาน (work plan)ก่อนการลงเพื่อที่จริ ง การออกแบบ
การติดตามและการประเมินผลยุทธศาสตร์ จึงเป็ นการกาหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผลงาน โครงการ
กิจกรรมต่างๆ ด้วย โดยต้องกาหนดประเด็นปั ญหาการวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล และการ
สรุ ปผล
2.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้ อมูลจึงเป็ น
ส่ วนหนึ่งของการแสวง หาข้อเท็จจริ งเพื่อให้ได้ความจริ งใน การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติ
เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเพื่อสรุ ปประเด็นปั ญหา แนวทางต่างๆที่เกิดขึ้น การเก็บรวมรวมข้อมูลถือได้วา่ เป็ น
ขั้นตอนที่สาคัญที่สุดในการค้นคว้าหาคาตอบ เนื่องจากถ้าได้ขอ้ มูลที่ ไม่น่าเชื่อถือหรื อเป็ นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ
ย่อมส่ งผลกระทบต่อการแปลความหมายและการสรุ ปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสารวจ (survey)
เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรื อทะเบียน (record)สังเกต(observe)หรื อวัด (measure)โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมิลผลจะต้องดาเนินก ารในพื้นที่จากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ /บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น เป็ นข้อมูลที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ พฤติ กรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและ
สามารถวัดได้
2.3 กาหนดเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการติดตามและประเมินผล
เครื่ องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การ
สัมภาษณ์ การสังเกต การสารวจและเอกสาร
2.3.1 การทดสอบและการวัด
วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่ งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆการประเมินการปฏิบตั ิงาน และแนวทางการวัด
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2.3.2 การสั มภาษณ์ อาจเป็ นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรื อกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็ นการยืนยันว่า
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ผูไ้ ด้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลจะต้องกาหนดแนวทาง ทางการสัมภาษณ์ดว้ ย โดยทัว่ ไปการสัมภาษณ์อาจถูกแบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คือ
1) การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการหรื อกึ่งทางการ
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างดาเนินการสัมภาษณ์
2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ ซึ่ งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง
ไม่เคร่ งครัดในขั้นตอน และลาดับของข้อความ การดาเนินการสัมภาษณ์มกั มีเพียงแนวทางการ สัมภาษณ์กว้างๆ
ที่เป็ นสาระสาคัญที่ตอ้ งการ การให้ได้ขอ้ มูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควร
สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ 2 วิธีคือ
(1) การสนทนาตามธรรมชาติ เป็ นการสัมภาษณ์ในรู ปแบบของการ
สนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็ นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรื อขอคาอธิ บาย
เหตุผลและผลยุทธศาสตร์ ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ขอ้ มูลแล้ว ยังเป็ นการพัฒนาสัมพันธภาพ
ที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย
(2) การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็ นการสนทนาซักถามผูใ้ ห้ ข้อมูลหลักบางคนใน
หมู่บา้ น/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์ มากกว่าคนอื่น มีประสบการณ์
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน
2.3.3 การสั งเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้ าดูวา่ กาลังเกิด
อะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่ น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการในการ
สังเกต การสังเกตคือการเฝ้ าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่ และละเอียดถี่ถว้ น โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่าง
พร้อมๆกัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่ งนั้นสัมผัสได้ก็ตอ้ งสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตาม และประเมินผลในเชิง
คุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทาควบคู่กบั การจดบันทึก หรื อบันทึกภาคสนาม การสนทนา และการสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่รอบด้าน สามารถนามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิ บายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กบั สิ่ งต่างๆ
ในปรากฏการณ์ในยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมิ นผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถ
แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม เป็ นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไป
ใช้ชีวติ ร่ วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่ วมกัน ซึ่ งการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมนี้ มีลกั ษณะเด่นคือ
1) มีเป้ าหมายเพื่อการเข้าร่ วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด
2) มีความตระหนักถึงสิ่ งต่างๆที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และ
ชัดเจนมากที่สุด
3) เอาใจใส่ ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางมากที่สุด
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4) ใช้ประสบการณ์ท้ งั ในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน
5) ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน
6) จดบันทึกอย่างละเอียด
(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม หรื อการสังเกตโดยตรง เป็ นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมหมูบา้ น/ชุมชนนั้นๆ ก็ไม่รู้ตวั ว่าตนเองถูกสังเกต
2.3.4 การสารวจ ในที่น้ ีหมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู ้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการ
สารวจ และทิศทางการสารวจ
2.3.5 เอกสาร การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อ งใช้
เอกสาร ซึ่ งเป็ นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ การพั ฒนา ปั ญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สาเหตุของปั ญหา ตลอดจนการกาหนดเป้ าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและประเมินผล
ในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เมื่อได้กาหนด กรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล และกาหนดเครื่ องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจะต้องดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลและประเมินผล ดังนี้
2.4.1 ข้อมูลเชิงปริ มาณ เป็ นข้อมูลที่เกิดจากคาถาม เช่ น ใครเข้าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมในการวาง
แผนการจัดทายุทธศาสตร์ การเข้าร่ วมมีกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงที่ได้เ ป็ นแบบตัวเลข สถิติ
ต่างๆ ข้อมูลเชิงปริ มาณจึงเป็ นข้อมูลที่แสดงจานวน เช่น จานวนคนร่ วมกิจกรรมแยกตามเพศ จานวนกิจกรรมที่
ถูกระบุวา่ เป็ นกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างความสามัคคี เป็ นต้น
2.4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่ องนั้นๆ เช่น ชุมชนนี้มีความ
เจริ ญ มีความเป็ นเมืองหรื อชนบทมากน้อยเพียงใดจากการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนานี้ ชุมชนมีปั
ญหา
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อะไรบ้าง ผลของการพัฒนาปรากฏการในพื้นที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ ง เป็ นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงความเป็ นเหตุเป็ นผลของยุทธศาสตร์
2.4.3 ความสาเร็ จของการนายุทธศาสตร์ การพัฒนาไปใช้ วัดความสาเร็ จได้จาก เช่น
(1) บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
(2) บรรทัดบานด้านการเวลา
(3) บรรทัดฐานด้านการเงิน
(4) บรรทัดฐานด้านประสิ ทธิผล
2.4.4 การนาเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใช้รูปแบบ
(1) ความเรี ยงร้อยแก้ว เช่น คาบรรยายตาราง หรื อ รู ปภาพ
(2) ตาราง เป็ นการนาข้อมูลลงในช่อง
(4) รู ปภาพ เช่น กราฟ ภาพวาดลายเส้น
2.5 การดาเนินการติดตามและประเมินผล
การติดตาม
เป็ นการติดตาม ผลการดาเนินงานโครงการ เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ไปถึงระยะใด
แล้ว และเป็ น ไปตามที่กาหนดไว้ใน แผนการดาเนินงานประจาปี หรื อไม่ หรื อมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามที่กาหนดไว้ โดยให้ทุก ส่ วนราชการ ในสังกัด เทศบาลตาบลจันจว้า จัดทา
รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาเป็ น จานวน 2 ครั้งต่อปี โดยครั้งที่ 1 เป็ นผลงานตั้งแ ต่ 1 ตุลาคม
2559 – 31 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560
การประเมินผล
2.1 การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสาเร็ จในการดาเนินงาน
และการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สาหรับโครงการที่เป็ นการจัดการอบรม
/ศึ กษาดูงานได้มีการ
ประเมินผลความสาเร็ จของเป้ าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
โครงการทาการสารวจความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการอบรม /ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดาเนินการในภาพรวมของ
โครงการ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อเป็ นข้อมูลประก อบการพิจารณาพัฒนา /ปรับปรุ งการดาเนินงาน
โครงการนั้น ๆ ต่อไป

2.2 การประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสาเร็ จใน
การดาเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้จริ งของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้ นสุ ดงวด เพื่อเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสาเร็ จของยุทธ์ศาสตร์ การพัฒนาแต่
ละด้าน รวมทั้งปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนาเสนอเป็ นข้อมูลต่อผูบ้ ริ หารตามลาดับต่อไป
การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี จาเป็ นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วดั เพื่อใช้เป็ นกรอบใน
การประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็ นระบบ มีมาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ
ดังนี้
1. เกณฑ์ ความก้าวหน้ า
เป็ นการพิจารณาเปรี ยบเทียบผลของการดาเนินงาน กิจกรรมจากเป้ าหมายที่กาหนดตาม
แผนการประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบคาถามว่า การดาเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่กาหนดหรื อไม่ เป็ นไปตามกรอบเวลาหรื อไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วย ตัวชี้วดั 4
ประการ
(1) ผลผลิตเทียบกับเป้ าหมายรวมในช่วงเวลา เป็ นการวัดส่ วนของผลผลิต ของโครงการว่า
บรรลุเป้ าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จานวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร
สัดส่ วนปริ มาณงานก่อสร้าง เทียบกับเป้ าหมายช่วงเวลาที่กาหนด
(2) จานวนกิจกรรมแล้วเสร็ จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆมากมายจึง
จาเป็ นต้องมีตวั ชี้วดั ความก้าวหน้า โดยพิจารณาจานวนกิจกรรมและประเภทของ กิจกรรมที่ได้ดาเนินการไป
แล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริ มในช่วงระยะเวลาอาจเป็ นสัปดาห์ เดือน
ไตรมาส หรื อระยะของโครงการ
(3) ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็ นตัวชี้วดั ความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ
ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครง การได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยูร่ ะหว่างผูกพันเงิน
งบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กบั เวลาในรู ปของคน
(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็ นตัวชี้วดั ความก้าวหน้าเพื่อดูวา่ ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะ ครบกาหนดแล้วเสร็ จ โดยจะสามารถใช้เป็ นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้
บรรลุเป้ าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
2. เกณฑ์ ประสิ ทธิภาพ
การประเมินประสิ ทธิ ภาพเป็ นการเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ
ดาเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ
และเวลาที่ใช้ในการดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วดั 4 ประการคือ
(1) สัดส่ วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็ นตัวชี้วดั ประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพื่อให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุม้ ค่ากับการลงทุน ซึ่ งจะใช้ได้กบั การใช้จ่ายเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต
(2) ผลิตภาพต่อกาลังคน เป็ นตัวชี้วดั ประสิ ทธิ ภาพการผลิตต่อบุคลากรหรื อเจ้าหน้าที่
โครงการ ซึ่ งนอกจากจะเป็ นตัวชี้ถึงประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานแล้วยั งแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
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ทรัพยากรบุคคลในการดาเนินการโครงการและจะเป็ นแนวทางในการปรับขนาดกาลังคนที่เหมาะสมในการ
ดาเนินกิจกรรมและการเพิ่มเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย
(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็ นตัวชี้วดั ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จานวน
ครัวเรื อนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริ มนอกภาคเกษตรต่อเดือน จานวนนักเรี ยนที่เข้าเรี ยนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จานวนผูป้ ระกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนในแต่ละช่วงไตร
มาส
(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็ นตัวชี้วดั ความสาม ารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริ หารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นในการดาเนินโครงการ การตัด
ทอนขั้นตอนการปฏิบตั ิซ่ ึ งส่ งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ
การประหยัดค่าพลังงานและค่า
สาธารณูปโภคการคิดเป็ นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม
3. เกณฑ์ ประสิ ทธิผล
การประเมินประสิ ทธิผล เป็ นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะด้านโดย
จากผลลัพธ์จากการดาเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้ าหมายตามโครงการ
ประกอบด้วย ตัวชี้วดั 4 ประการ คือ
(1) ระดับการบรรลุเป้ าหมาย เป็ นตัวชี้วดั ว่าโครงการบร รลุเป้ าหมายด้านใดบ้างและการ
บรรลุเป้ าหมายส่ งผลต่อประชากรเป้ าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
ของประชากรเป้ าหมาย อาทิ การบรรลุเป้ าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม
(2) ระดับการมีส่วนร่ วม เป็ นตัวชี้วดั ความสาเร็ จโดยให้ความสาคัญกับมติการมีส่ วนร่ วม
โดยสามารถอธิ บายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้วา่ มีส่วนร่ วมของประชาชนส่ งผลต่อระดับความสาเร็ จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุ งส่ งเสริ มการมีส่วนได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่ วมสามารถวัดจากจานวน
ประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่ งครอบคลุมการร่ วมตัดสิ นใจ วางแผนติดตามผล
(3) ระดับความพึงพอใจเป็ นเกณฑ์วดั ระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่ วนของ
ประชากรเป้ าหมายที่พึงพอใจกับบริ การภาครัฐ สัดส่ วนของครัวเรื อนที่พอใจการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
(4) ความเสี่ ยงของโครง การ เป็ นตัวชี้วดั ประสิ ทธิ ผล เพื่อดูวา่ โครงการมีความเสี่ ยงในการ
บรรลุเป้ าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรื อเป้ าหมายรวมของโครงการ หรื อไม่ ซึ่ งค่าความเสี่ ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการหรื อไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่ งแวดล้อมทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว
4. เกณฑ์ ผลกระทบ
เป็ นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้ าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงาน
ในภาพรวม เป็ นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท้ งั ผูม้ ุ่งหวัง และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง ซึ่งอาจเป็ น
ผลด้านบวกหรื อด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วดั 3 ประการคือ
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(1) คุณภาพชีวติ เป็ นตัวชี้วดั ผลกระทบต่อการพัฒนาหรื อยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชากร
กลุ่มเป้ าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็ นอยู่ โอกาส ทางการศึกษา การมีงานทา สุ ขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรื อนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่ วนครัวเรื อนหรื อประชากรที่ได้รับบริ การจากโครง การพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวติ ที่ดี หรื อมาตรฐานการดารงชีวติ
(2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็ นตัวชี้วดั ผลกระทบโดยมุ่งเรื่ องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ
ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง
โดยเฉพาะวัตถุประส งค์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริ การ
และทัศนคติต่อผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่โครงการ
(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เป็ นตัวชี้วดั ผลกระทบโดยให้ความสาคัญเรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย โดยเปรี ยบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงก าร อาทิ สัดส่ วนของ
ครัวเรื อนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่ งแวดล้อม จานวนเกษตรกรที่ทาการเกษตรแบบธรรมชาติ
ยิง่ ขึ้น การปฏิบตั ิของยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้งมากขึ้นและลดละ
พฤติกรรมการซื้ อสิ ทธิ ขายเสี ยง การลดพฤติกรรมที่มิชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่
5. เกณฑ์ ความสอดคล้อง
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งความสอดคล้อง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ
สอดคล้องกับความต้องการหรื อสามารถแก้ไขปั ญหาตามที่กาหนดไว้แต่ตน้ หรื อไม่
ซึ่งจาเป็ นต้องมีการ
ประเมินความต้องการที่แท้จริ ง ตลอดจนจะต้องตอบคาถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหาที่เป็ นจริ งได้หรื อไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วดั ที่สาคัญ 3 ประการคือ
(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจานวนเรื่ องหรื อประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยงั ไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาตามความ
เร่ งด่วน ตามความรุ นแรงของปัญหา
(2) มาตรการหรื อกลยุทธ์ในการแก้ไขปั ญหา เป็ นตัวชี้วดั ความสอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหา
ซึ่ งเป็ นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผบู ้ ริ หารโครงการนามาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการดาเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปั ญหาหลัก
(3) ความต้องการหรื อข้อเรี ยกร้องของประชากรกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นตัวชี้วดั ถึงความต้องการ
ของผูร้ ับบริ การในการแก้ไขปั ญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คาเรี ยกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปั ญหาเพื่อสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายตาม โครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการหรื อได้รับความเสี ยหาย
จากการดาเนินโครงการซึ่ งจะเป็ นตัวชี้ความสอดคล้องในการดาเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชากรเป้ าหมาย
6. เกณฑ์ ความยัง่ ยืน
เป็ นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคล้อง โดยพิจารณา ระดับความต่อเนื่อง
ของกิจกรรมว่าจะสามารถดาเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถใน
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การเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยงั หมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ประกอบด้วย
ตัวชี้วดั ที่สาคัญ 3 ประการคือ
(1) ความอยูร่ อดด้านเศรษฐ กิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
อาทิ จานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่ วนค่าใช้จ่ายเทียบกับ
ผลผลิตที่ได้ ปริ มาณเงินทุนสารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริ มาณหรื อเงินทุนหมุนเวียน จานวน และ
ขนาดกองทุนดาเนินโครงการ ซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้ถึงความอยูร่ อดทางเศรษฐกิจของโครงการ
(2) สมรรถนะด้านสถาบัน เป็ นตัวชี้วดั ความสามารถของหน่วยงานในการบริ หารโครงการ
พัฒนาองค์กรประชาชน
การมีส่วนร่ วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่ วมของประชากร
กลุ่มเป้ าหมายในกระบวนการตัดสิ นใจ การวางแผนงานและบริ หารโครงการและการปรับปรุ งระเบียบวิธีการ
ปฏิบตั ิที่เอื้อต่อการดาเนินโครงการ
(3) ความเป็ นไปได้ในการขยายผล เป็ นตัวชี้วดั ความยัง่ ยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พึ่งตนเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดาเนินโครงการกรณี โครงการประสบผลสาเร็ จด้วยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิม่ กิจกรรมโครงการ การเพิม่ จานวนประชากรเป้ าหมาย การขยายกาลัง
ผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครื อข่ายโครงการ
ออกไปทัว่ ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็ นระดับชาติ
7. เกณฑ์ ความเป็ นธรรม
เป็ นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็ นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ผลกระทบจากการ
ดาเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้ าหมายจะได้รับประกันเรื่ องความเป็ นธรรมความเสมอภาค
ความทัว่ ถึงในการรับบริ การ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอ ภาคเท่าเทียมกัน
ประกอบด้วยตัวชี้วดั 3 ประการคือ
(1) ความเป็ นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็ นตัวชี้วดั ความเป็ นธรรมโดยให้ความสาคัญทุกกลุ่ม
ย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็ นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่น การ
จัดหาตาแหน่งให้กบั ผูว้ า่ ง งานและผูถ้ ูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปั ญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จดั
ให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ
(2) ความเป็ นธรรมระหว่างเพศ เป็ นตัวชี้วดั ที่ให้ความสาคัญเรื่ องความเป็ นธรรมระหว่างเพศ
ซึ่ งเป็ นตัวชี้วดั ที่มีความสาคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดู วา่ การดาเนินโครงการให้ความ
เสมอภาคระหว่างเพศ หรื อมีการเลือกปฏิบตั ิระหว่างเพศ หรื อไม่โดยสามารถพิจารณาเรื่ องความเท่าเทียมใน
โอกาส บทบาทระหว่างชาย/หญิง การปฏิบตั ิที่เคารพสิ ทธิของสตรี
(3) ความเป็ นธรรมระหว่างชนรุ่ น เป็ นตัวชี้วดั ที่เน้นความเป็ นธรรมระหว่างชนรุ่ น ระหว่าง
ชนรุ่ นปั จจุบนั และชนรุ่ นอนาคต ซึ่ งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การ
จัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม และผลกระทบ
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ด้านสังคม โดยคานึงถึงชนรุ่ นอนาคตซึ่ งจะเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบจ ากการตัดสิ นและการดาเนินโครงการใน
ปัจจุบนั
8. เกณฑ์ ความเสี ยหายของโครงสร้ าง
เป็ นเกณฑ์ที่สาคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็ นหลักประกันว่า การดาเนินโครงการจะไม่
ก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อผลกระทบลบต่อสังคม หรื อชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วดั ที่สาคัญ 3 ประการคือ
(1) ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม เป็ นตัวชี้วดั ความเสี ยหายด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่งผลจากการ
ดาเนินการ โดยเป็ นการวัดและประเมินเปรี ยบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริ งกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
ในช่วงก่อนทาโครงการเพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสี ยหายจ ากผลกระทบใน
ลักษณะที่เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่ผเู ้ สี ยหาย เพื่อเป็ นหลักประกันความเสี่ ยงให้กบั สังคม และเป็ นมาตรฐาน
ทางจริ ยธรรมของผูอ้ นุมตั ิและผูด้ าเนินโครงการ
(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็ นตัวชี้วดั ผลกระทบหรื อความเสี ยหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิด
จากโครงการพัฒนาของรั ฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่ งสร้างภาระให้กบั ประชาชนและชุมชน
โดยรอบที่ตอ้ งแบกรับค่าใช้จ่ายเป็ นต้นทุนทางสังคมที่ตอ้ งเสี ยไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ตอ้ งถูกน้ าท่วมเสี ยหาย
จากโครงการสร้างเขื่อน
(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็ นตัวชี้วดั ความเสี ยหายที่เกิด จากการดาเนิน
โครงการและส่ งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
อาทิ การดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การสู ญเสี ยโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดาเนินชีวติ ที่ดี ความเสื่ อมถอยของขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่ วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม
เกณฑ์และตัวชี้วดั ดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลโครงการซึ่ ง
ครอบคลุมมิติดา้ นเศรษฐกิจ สังคม มิติดา้ นการบริ หารจัดการ มิติดา้ นทรัพยากร และมิติดา้ นสิ่ งแวดล้อม เกณฑ์
และตัวชี้วดั จะเป็ นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกาหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อ
ประมาณเป็ นตัวชี้วดั รวมของแต่ละโครงการต่อไป

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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แบบที่ 1 การประเมินการจัดการทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ซึ่งแบบ
ที่ 1 เป็ นแบบช่วยกา กับการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทาการประเมินและรายงาน
ทุก ๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี แล้ว
แบบ ที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสาหรับ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
(1) มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ เมื่อสิ้ นปี งบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30
กันยายน 2560
(2) จัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี โดยสรุ ปจากโครงการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ 2560 ให้แล้วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม 2560
(3) เสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบ และให้ผบู้ ริ หาร
ท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาเทศบาลตาบลจันจว้า
โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงาน แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่สาคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อ
ผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงาน แบบที่ 3/2) ความพึง
พอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วดั ที่
เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3)
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลความสาเร็จของโครงการ
- ระดับหน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ โดยผูบ้ งั คับบัญชาในแต่ละ ส่ วนราชการภายในเทศบาล
ตาบลจันจว้า จะติดตามผลการดาเนินงานเป็ นระยะตามความเหมา ะสมของโครงการแต่ละประเภท และ
ผูร้ ับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดาเนินการเสร็ จสิ้ นแต่ละโครงการ และรวบรวมจัดส่ งให้
งานนโยบายและแผน สานักปลัดเทศบาล ปี ละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
- ระดับองค์ กร งานนโยบายและแผน สานักปลัด เทศบาล จะรวบรวมผลการติดตามและ
ประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็ นภาพรวมของเทศบาลทั้ง 2 ครั้ง แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาวิเคราะห์และ
จัดทาเป็ นรายงานการติดตามและประเมินผลประจาปี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และเสนอต่อผูบ้ ริ หารเทศบาลตาบลจันจว้าเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ และ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี ต่อสภาเทศบาลตาบลจันจว้า
2. การติดตามประเมินความสาเร็จของตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาจะดาเนินการประเมินผลปี ละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทาแผนสามปี ครั้งต่อไป เพื่อให้ เห็นว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสาเร็ จ หรื อมียทุ ธศาสตร์ดา้ นใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรื อ
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โครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนาเสนอต่อคณะผูบ้ ริ หารเป็ นข้อมูลในการจัดลาดับ
ความสาคัญของยุทธศาสตร์ การพัฒนาก่อนที่จะจัดทาแผนพัฒนาสามปี ครั้งต่อไป

