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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)  ขึ้น   เพ่ือรายงาน
และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้าทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงาน
ผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า  สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน า 
 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม   และการรักษาความสงบเรียบร้อย   ด้านการวางแผน    การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว   ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  
งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์   เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น   อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร   
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ   ความพยายามที่เป็นระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้   ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า  ผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข ขยายขอบเขต  
หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

 

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่  “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

 
 

ในทางตรง... 



[๒] 
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ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  (cost-effective) 
ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่
เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ  ในโครงการ  และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูง
กว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง  และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวาง
ระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติด
ตามท่ีอาศัยพนักงาน  ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส  
หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษา
ติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การประเมินผล” นั้น 
เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การ
ประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผน
หรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกท้ัง
การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ ) เพียงใด 
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

 
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่ง
ประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

 
จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลจันจว้า  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

เทศบาลต าบลจันจว้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง  เดือนมีนาคม .ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   

๑)  ก าหนด... 



[๓] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า   จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐) ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางท่ี
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย ( environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย ( policy outputs) 
การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทาง
สังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีส าคัญที่สุดคือ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
 
 
 

2.  ความส าคัญ... 
 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  



[๔] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมา ณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่าย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือ
เงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมา ณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน ( weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ 

 
ประชาชน... 

 

2.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 



[๕] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ 
งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบ
ด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับ
ให้มั้นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  
โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 
 

ขั้นตอนที่... 

3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



[๖] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ 29 (๓)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอน... 
 



[๗] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.  กรอบและแนวทาง... 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



[๘] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า ได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล จันจว้า  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปคกรงส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน การ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

5.๑  กรอบเวลา ( time & timeframe)  ความสอดคล้อง ( relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  ( progress)  ประสิทธิภาพ ( efficiency)  ประสิทธิผล ( effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต ( outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
 การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น   (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)   วิสัยทัศน์   พันธกิจ   จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา   
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 
 

(๓)  ความพอเพียง... 
 

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



[๙] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
(4.๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนคอนกรีตไร้ฝุ่น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้สะดวกปลอดภัยส าหรับผู้สัญจรไปมา 

มีการด าเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้านและติดตั้งไฟกิ่งให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน 

มีการด าเนินการขยายเขตประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าบริโภค อุปโภคอย่าง
ทั่วถึง 

มีการปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้านและจัดตั้งจุดปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมวิทยุชุมชน เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง เรื่องต่างๆที่ประชาชนควรรู้ให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและทันสมัย 

(4.๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

(4.๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
(4.๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

(4.๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท า ลาย  สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
(4.๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป   ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

 
(5)  ประสิทธิภาพ... 

 



[๑๐] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน สิ่งของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม ่ 

5.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
กับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ  
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น ( value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

 
 
 

5.3  ด าเนินการ... 
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5.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕ 9 – ๒๕๖ 3) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
5.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
5.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
5.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วงิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

6.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
            (๔)  เครื่องมือ... 

6.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเที่ยบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

7.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/

ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
 
 

(๒)  แบบอ่ืนๆ... 
 

7.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 



[๑๓] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
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   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
7.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน 
                ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 

ต าบลจันจว้าในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 
               ต าบลจันจว้า (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

7.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

๕)  ท าให้ทราบ... 
 

8.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 

http://www.dla.go.th/
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๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให ม่
มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง ( stregths) และจุดอ่อน ( weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ปผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างข วางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  คณะกรรมการ... 
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๑)  นายบุญลับ  ปงกันค า   สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานกรรมการ  
๒)  นายเอกนคร  จับใจนาย  ประธาน สภาเทศบาล             กรรมการ 
๓)  นายจันทร์ค า ทันหล้า สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ  
4)  นายธีรยุทธ์  ปันเขื่อนขัติ  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ  
5)  นายเจริญ  อุ่นโทกาศ   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ  
6)  นางสมสมัย นาใจ   ผู้แทนหน่วยงาน(รพ.สต.แม่ค าน้ าลัด) กรรมการ 
7)  นายด ารง ใจหงษ์ ผู้แทนหน่วยงาน(ผอ.รร.จันจว้าวิทยาคม) กรรมการ 
8)  นางอุไรวรรณ์  เป็งสุข ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
๙)  นางนิรุชา ซาวค าเขตต์ หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ 
10)นายสมคิด อินทจักร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
11)นายสมหวัง  จินดาธรรม  ผู้ ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 
 
 

 
    

 
๑)  นางพัชรณัฏฐ์  ดิฐวสุธร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ               ประธานอนกุรรมการ  
๒)  นางรัชฎา  ค าหล้าทราย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            อนุกรรมการ  
๓)  นางรัชฎาภรณ์  ยางยืน         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             อนุกรรมการ 
 
 
 

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

9.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า 
 
 

10.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า 
 
 



[๑๖] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น   จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า       
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ  อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ      
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
 

โดยมีแนวทาง... 
 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร ์



[๑๗] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากข้ึน  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก      
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ       
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต       
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ      

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ   เมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๕   ณ โรงแรมเชอราตัน  พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ  ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย  
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘  ประเด็นหลัก  ๕๖ แนวทางการด าเนินการ  รวมทั้งได้มีการบูรณาการ  ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา คมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ  ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซ่ึงเดิมประกอบด้วย  ๘ ยุทธศาสตร์  โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้   

 
 
 
 
  

วิสัยทัศน์... 



[๑๘] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    
วัตถุประสงค์  

๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑   :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒   :  การลดความเหลื่อมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓   :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕  

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

 
11)  มีความ... 



[๑๙] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ

บาปตามหลักของศาสนา 
๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกท้ังยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์  ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า  “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข  ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง

๑.2)  สนับสนุน... 



[๒๐] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล  ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า

ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่   ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด  สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานเมืองพัทยา  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ  อย่างเป็นระบบ  ด าเนินการ  อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด  
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง  จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต  จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๗  และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ   ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)   ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระท าผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)   ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
 
 

6)  ยุทธศาสตร์... 



[๒๑] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อม       

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน   
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนา Logistics รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตาม กรอบความร่วมมือ GMS และ AEC 
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน 
3. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม  

การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
กลยุทธ์ 
1. การเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร 
2. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วัฒนธรรมและ สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 
2. พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยว ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 

เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน บ้าน GMS 
3. พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ และบุคลากรทางการ ท่องเที่ยวสู่สากล 
4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ และการตลาดท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ

พลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 
2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟู   ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยี 

GIS, MIS 
4. สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

6.1  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-2564 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการ    

โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพ่ืออ านวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์  รวมทั้ง

สนับสนุนการลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 GMS 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวมเพ่ือให้เกิดการแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจ

กลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOPและ SMEs เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่... 



[๒๒] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

ยุทธศาสตร์ที่  2   การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล  และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงของอาหาร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพ  ลดต้นทุน การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนา

ระบบตลาด 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา  เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เกิดการเชื่อมโยง

วัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน GMS 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง  Low Season พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และเพ่ิม

ศักยภาพบุคลากรสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้  อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี  สังคม และค่านิยมล้านนา

เชื่อมโยงสู่การเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ  สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของก าลังแรงงานและการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นวิถีชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  

  กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์ที่ 1 ด าเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินโดยใช้กลไกขับเคลื่อน 7 แผนหลัก อย่างมี
ประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียนปี2558 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของพ้ืนที่ภายในและตาม
แนวชายแดน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
 
 
 
 
 

6.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา... 



[๒๓] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 6.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม

อาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์  1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์  1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
กลยุทธ์  1.3  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น  เพื่อ

เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์  1.4  พัฒนางานด้านผังเมือง  งานวิศวกรรมจราจร  และงานควบคุมอาคาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์  2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์  2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้

มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์  2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์  2.4  ส่งเสริม  อนุรักษ์  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
กลยุทธ์  3.1  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยให้

ได้มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์  3.2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจ

ชายแดน 
กลยุทธ์  3.3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจชายแดน 
กลยุทธ์  3.4  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์  3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์  4.1  รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์  4.2  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์  4.3  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุข  สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหา

แรงงานต่างด้าว 
กลยุทธ์  4.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และย่ังยืน 
กลยุทธ์  5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์  5.2  ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม  ปูองกัน  แก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  และมลภาวะ 
กลยุทธ์  5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
กลยุทธ์  6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
กลยุทธ์  6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์  6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์  6.4  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
 

7.  แผนพัฒนา... 



[๒๔] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

7.  แผนพัฒนาอ าเภอแม่จัน  ๔  ปี  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
 

ค าขวัญอ าเภอ  “พระธาตุกู่แก้วคู่บ้าน  แม่น้ าจันคู่เมือง ล้ินจี่หวานลือเลือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม” 
 
7.๑) วิสัยทัศน์  (Vision) 

“เป็นศูนย์รวม  และศูนย์กลางการท่องเที่ยว  ผสมผสานเกษตรกรรม  ของจังหวัดเชียงราย” 
 

7.๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอแม่จัน 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
8.  แผนพัฒนาต าบลจันจว้า 
 8.๑)  วิสัยทัศน์ต าบล (vision) 

“จันจว้าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง  
เคารพเสียงประชาชน มากล้นผลผลิตทางการเกษตร  
ระบบนิเวศแสนสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้ ” 

8.2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือเป็นเมืองน่าอยู่ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์   

8.3)  เป้าประสงค์รวม 
   1. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาและการกีฬาให้สูงขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้และ

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  ชุมชนเข้มแข็ง   
  4. พัฒนาระบบบริการสาธารณะและคมนาคมมีคุณภาพมาตรฐาน  
  5. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณาการ   
  6. สภาพพ้ืนที่ปุาและทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์ 
 

8.4)  ตัวชี้วัด... 



[๒๕] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

8.4  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  1. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. จ านวนร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน  
  3. จ านวนร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  

ชุมชนเข้มแข็ง   
  4. จ านวนร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนา  
  5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานและการบริการสาธารณะของเทศบาล 
  6. จ านวนร้อยละของพ้ืนที่ปุาและทรัพยากรธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์ 
8.5  กลยุทธ์ 

  1.  ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและ
สมดุลพ่ึงพาตนเองได้ 

2.  พัฒนาระบบการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

  3.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่า
เทียม  ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  สังคมหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 

  4.  ส่งเสริมการจัดวางผังเมืองรวมอย่างเป็นระเบียบและเหมาะสมและมีการจัดบริการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานที่เพียงพอและท่ัวถึง 

  5. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางธรรมาภิบาล และมุ่งส่งเสริมระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีให้เกิดแก่หน่วยงานและชุมชน 

  6. ส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อเป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

8.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12  (พ.ศ.2560 – 2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ  อาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของ  เทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ  คือ การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
,คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม , การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ ,การพัฒนาสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

จากแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการค้า  การลงทุนการเกษตร  และการ
ท่องเที่ยวรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ”   โดยมีเปูาประสงค์ เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  สร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่   และ
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
 
 

จากยุทธศาสตร์... 



[๒๖] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประตูการค้าสากล 
โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”  โดยมีเปูาประสงค์เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ( GMS) และ AEC เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ     เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และ
อุตสาหกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพิ่ม  มูลค่า
การท่องเที่ยวเพี่อเพ่ิมรายได ้  และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติ  

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ "ยึด
หลักธรรมภิบาล  ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต  ประชาชนมีความสุข”  
จะเห็นได้ว่า จากแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)   
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายล้วนแต่มุ่งเน้น
ที่การพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เทศบาลต าบลจันจว้าเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น  ดูแลและให้บริการประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มี
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เยาวชนได้รับการศึกษาท้ังในและนอกระบบ อนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคม และ  จากนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลจันจว้า  ยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไก ทุกภาคส่วนใน พ้ืนที่ให้เดินหน้าในการ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างสอดคล้อง และจากศักยภาพด้านก าลังคน รวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ของเทศบาลต าบลจันจว้า ที่มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่น  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ว่า “เทศบาลต าบลจันจว้าเป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
เกษตรอินทรีย์ดี  เศรษฐกิจดี  และสภาพแวดล้อมดี” 

8.7  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ประชาชนมีงานท า  มีอาชีพ  มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ   
2. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
3. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดีงามและทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
5. เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัย

และรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง  
6. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป  
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน เยาวชนได้ร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรีการส่งเสริมอาชีพและการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์   

8. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
9. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่างที่ถึง มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีถ้วนหน้า   
10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนปลอดภัยจาก

ยาเสพติดและอบายมุข 
11. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน 
 

 12. บ้านเมือง... 



[๒๗] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
12. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองใน

อนาคต 
13. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
14. ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทันสมัย  สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจสูงสุด 
15. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
16. การเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
17. ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วน

ร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา  
18. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 
19. ประชาชนมีจิตส านึกและส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
20. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะและสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

 
9.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดข้ึนจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  
โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้  

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟูาส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดการบริหารแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
 
 

6)  ด้านการเมือง... 
   



[๒๘] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ  
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ  

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน   โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุุนละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
   

๑0.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ  หนังสือจังหวัด
เชียงราย ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓. 15/ว 270  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการ
จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้คว ามส าคัญกับข้อมูล ด้านเกษตร  
เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณ
น้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้อง
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่ง
น้ าเพื่อเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของ
ประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจ
ข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕  : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 
 

วิสัยทัศน์... 
 
 



[๒๙] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
 
 
 

๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า 
เทศบาลต าบลจันจว้า  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ   ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย

ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่าง
รอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนใน
อนาคต  ดังนี้ 

 

“จันจว้าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง  
เคารพเสียงประชาชน มากล้นผลผลิตทางการเกษตร  
ระบบนิเวศแสนสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้  ” 

 
๒.  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า (Mission) 

พันธกิจที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพความเป็นแหล่งเกษตรชุมชนพอเพียงและฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง  
พันธกิจที่ 2 การสร้างความเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมภายใต้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการองค์กรภายใต้วัฒนธรรมประชาธิปไตยและการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก      

ธรรมาภิบาล 
พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา(Goal)      
1. ประชาชนมีงานท า  มีอาชีพ  มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ   
2. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
3. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดีงามและทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
5. เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและ

รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง  
6. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป  
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน เยาวชนได้ร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม  มีทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรี  และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
8. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
9. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ถ้วนหน้า   
10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนปราศจากยาเสพติด

และอบายมุข 
 
 

11. การคมนาคม... 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 



[๓๐] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

11. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน  

12. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองใน
อนาคต 

13. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
14. ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทันสมัย  สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจสูงสุด 
15. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
16. การเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
17. ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมใน

การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา  
18. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 
19. ประชาชนมีจิตส านึกและส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
20. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะและสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
 

4.  นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลจันจว้า 
นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยมีสาระส าคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

๑)  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒)  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓)  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
๔)  ด้านเศรษฐกิจสังคม 
๕)  ด้านการเมืองและการบริหารงาน 

 
 

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



[๓๑] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
 

ส่วนท่ี ๓ 
 
 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลจันจว้า  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  
(ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ   โดยใช้แบบ
การติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็็นเครื่องมือที่ใช้้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ ( impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                  
(key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้
เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายใน
การปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือน
ภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่
ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in–depth  evaluation) เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    

 
 
 

 
๒.  ความส าคัญ... 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 



[๓๒] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
 
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่  ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่  

๒.๒  สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อ เหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้
จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ  ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประ
สงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล ( Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้า
ราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑  การก าหนด... 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 



[๓๓] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓) และท่ีเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑  ดังนี้  
               ตวับ่งชี้ท่ี  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน)    
(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑... 
 



[๓๔] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

ตัวบ่งช้ีที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน  
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘   

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒... 
 



[๓๕] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

ตัวบ่งช้ีที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน  

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖3) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖3)  

ของเทศบาลต าบลจันจว้า 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
           ๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
           ๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
           ๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
           ๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร ์ (๕) (๕) 
           ๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
           ๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
           ๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓... 

 



[๓๖] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔... 
 



[๓๗] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

ตัวบ่งช้ีที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน  

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

98  คะแนน 4 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 9 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 9 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 98 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕...   



[๓๘] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน  
 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5    

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) 274 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 237  - 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 

244 89.05 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
(ระหว่างเมษายน ๒๕61 ถึง กันยายน ๒๕๖1) 
 

144 52.55 5 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ

(6 เดือนหลัง) 

จ านวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7 58.33 - - - - - - - - 12 100 

2.การพัฒนาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 

70 89.74 2 2.56 6 7.69 - - - - 78 100 

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ 

55 80.88 1 1.47 1 1.47 - - - - 68 100 

4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

56 73.68 5 6.57 - - - - - - 76 100 

5.การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารจัดการองค์กรแบบ
บูรณาการ 

20 80.00 - - 1 4.00 - - - - 25 100 

6.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบูรณ์ 

14 93.33 - - - - - - - - 15 100 

รวม 222 81.02 8 2.92 8 2.92 - - - - 274 100 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 

1.จ านวน... 



[๓๙] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1   (2561) ปีที่ 2  ( 2562) ปีที่ 3   (2562) ปีที่ 4 (2564) รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนา
เศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

12 580,000 18 1,760,000 23 1,450,000 19 1,105,000 72 4,895,000 

2.การพัฒนา
การศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์
อย่างยั่งยืน 

 
78 

14,259,100 59 8,261,000 67 9,462,000 66 9,560,000 270 41,542,100 

3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อเป็นเมือง
น่าอยู่ 

68 30,024,000 73 4,433,000 70 4,163,000 78 4,498,000 289 43,118,000 

4.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

76 30,500,100 95 36,210,000 74 17,010,000 70 68,120,000 315 151,840,100 

5.การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหารจัดการ
องค์กรแบบบูรณา
การ 

25 620,000 28 1,130,000 31 2,430,000 27 920,000 111 5,100,000 

6.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่
ระบบนิเวศน์
สมบูรณ์ 

15 375,000 22 770,000 27 1,130,000 30 5,005,000 94 7,280,000 

รวม 274 76,358,200 295 52,564,000 292 35,645,000 290 8,9208,000 1151 253,775,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จ านวนโครงการ… 
 



[๔๐] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

2. จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1   (2561) ปีที่ 2   (2562) ปีที่ 3  ( 2563) ปีที่ 4 (2564) รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุน
และบริการโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6และ
GMS 

76 30,500,100 95 36,210,000 74 17,010,000 70 68,120,000 315 151,840,100 

2.การส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

12 580,000 18 1,760,000 23 1,450,000 19 1,105,000 72 4,895,000 

3.การด ารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนา
เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ 

 
78 

14,259,100 59 8,261,000 67 9,462,000 66 9,560,000 270 41,542,100 

4.การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

68 30,024,000 73 4,433,000 70 4,163,000 78 4,498,000 289 43,118,000 

5.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

15 375,000 22 770,000 27 1,130,000 30 5,005,000 94 7,280,000 

6.การรักษาความ
มั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

25 620,000 28 1,130,000 31 2,430,000 27 920,000 111 5,100,000 

รวม 274 76,358,200 295 52,564,000 292 35,645,000 290 8,9208,000 1151 253,775,200 

 
 
 
 
 

3. การเบิกจ่าย... 
 



[๔๑] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม อุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

80,000 0.13     80,000 0.08 

2.การพัฒนาการศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์
อย่างยั่งยืน 

8,575,890 13.42   192,800 0.89 8,768,690 9.18 

3.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพื่อเป็น
เมืองน่าอยู่ 

29,262,835 45.80     29,262,835 30.63 

4.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

25,356,254 39.68 10,086,000 100 21,370,200 99.11 56,812,454 59.46 

5.การพัฒนาการเมือง
และการบริหารจัดการ
องค์กรแบบบูรณาการ 

358,800 0.56     358,800 0.38 

6.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ระบบ
นิเวศน์สมบูรณ์ 

261,060 0.41     261,060 0.27 

รวม 63,894,839 100 10,086,000 100 21,563,000 100 95,543,839 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  โครงการที่…. 
 
 
 



[๔๒] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
4. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2561 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

1.ชุดอุปกรณ์ห้องเรียน DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 

√   964,00 964,00 

2.ชุดอุปกรณ์ห้องเรียน DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ 

√   96,400 96,400 

3.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านใหม่ หมู่ 1 

√   2,788,000 2,788,000 

4.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านสันหลวง หมู่ 10 

√   2,733,000 2,733,000 

5.ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายทางวัดทศพล หมู่ 5 

√   1,795,800 1,795,800 

6.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านป่าถ่อน  ม.11  จจต. 

√   3,020,500 2,180,000 

7.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านม่วงหมูส ี ม.7  จจต. 

√   3,020,500 2,660,000 

8.ขยายประปาหมู่บ้าน บ้าน
หนองครก ม.6 จจต. 

√   1,904,000 1,080,000 

9.ซ่อมเสริมผิวถนนจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายแม่ค าฝั่ง
หมิ่น-บ้านม่วงหมูสี ม.7 (ช่วง 1) 

√   5,134,200 4,240,000 

10.ซ่อมเสริมผิวถนนจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายแม่ค าฝั่ง
หมิ่น-บ้านม่วงหมูสี ม.7 (ช่วง 2) 

√   894,200 777,954 

11.เรือท้องแบน √   80,000 79,882 

รวม    21,563,000 18,527,436 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. โครงการที่ใช้...   
 
 



[๔๓] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
6. โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมประจ าปี 2561 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

1.โครงการขยายระบบจ่ายน้ าประปา
หนองเขียว-บ้านหนองครก 

   499,800 449,800 

2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หน้าโรงเรียน
สันนาหนองบัว 

   395,400 392,500 

3.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบ
เวียงหนองหล่มบ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 

   499,300 498,000 

4.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
หัวฝาย หมู่ 11 เชื่อมบ้านแม่ค าน้ าลัด 
หมู่ 3 ต.จันจว้า 

   495,100 494,000 

5.โครงการก่อสร้างถนนเลียบเวียง
หนองหล่ม บ้านห้วยน้ าราก ต.จันจว้า 
–บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 ต.จันจว้าใต ้

   499,300 497,000 

6.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนอง
มโนราห์ถึงหนองป่าเมี่ยง(บ้านต้นยาง)
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ต.จันจว้าใต ้

   498,400 497,000 

7.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ภายในโรงเรียน ท.1 

   900,000 609,000 

8.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ภายในโรงเรียน ท.2 

   152,500 152,000 

9.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางป่ากุ๊ก-บ้านธิ 

   500,000 495,000 

10. .โครงการขยายระบบจ่าย
น้ าประปาหนองเขียว-บ้านหนองครก 

    499,800 

11.ปรับปรุงผิวถนนบริเวณบ้านสัน
หลวง หมู่ 10-บ้านสันทางหลวง    
หมู่12 ต.จันจว้าใต้     

    2,500,000 

12.ซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติก  
สายทางบ้านทรายมูล หมู่ 2 ต.จันจว้า 
เชื่อมบ้านด้าย ต.ศรีดอนมูล 

    2,646,400 

รวม    4,439,800 9,730,500 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖...   



[๔๔] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการตามแผนด าเนินการ 
(เมษายน ๒๕61 ถึง กันยายน ๒๕๖1) 
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 

รวม 

199 
 

6 
1 

144 

ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ 5 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ๕ 4 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ 5 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ 29 

 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  29  คะแนน  คือพอใช้  โดยคะแนนที่มีค่าน้อย
คือ  ตัวบ่งชี้ที่ 4  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ได้  4  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

 
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหาร
เร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  เทศบาลสามารถด าเนินการได้ร้อยละ  52.55  อาจจะท า
สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้   

แบบตัวบ่งชี้... 
 



[๔๕] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
 

 
ชื่อโครงการ : ......โครงการกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรการขับขี่ปลอดภัย.................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ......นายรุ่งโรจน์  ยางยืน.................ต าแหน่ง ...นักป้องกันฯ................. 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ..........ส านักปลัดเทศบาล................................................................................................. 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีเลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งช้ี) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  8๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 8๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 8๐ ขึ้นไป   
 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

การลดลงของจ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ครั้ง 27 10 -17 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 

 



[๔๖] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
ชื่อโครงการ : ......โครงการปลูกต้นไม้รอบเวียงหนองหล่ม........................................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ......นายอนันต์  วุฒิ...............ต าแหน่ง ...หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป..... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ..........ส านักปลัดเทศบาล................................................................................................. 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีเลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งช้ี) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  8๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 8๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 8๐ ขึ้นไป   
 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

การเพ่ิมข้ึนของจ านวนพื้นที่ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไร่ 570 800 230 
     
 
 
 
 
 

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



[๔๗]  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

ส่วนท่ี  ๔ 
 
 
 

 
 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลจันจว้า  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  
(ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง เดือนกันยายน  ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ   โดยใช้แบบ
ติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)   และการติดตามและ
ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  ๑... 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



[๔๘]  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลต าบลจันจว้า................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 

แบบท่ี  ๒...   



[๔๙]  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕ 8 – ๒๕๖ 2)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน  (รายไตรมาส)   และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือนเมษายน ๒๕61 – กันยายน  ๒๕๖1 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลจันจว้า 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือนเมษายน  ๒๕61 – กันยายน  ๒๕๖1) 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตาม... 



[๕๐]  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖3)  และท่ีเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  ๑ 

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย 
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

22 22 51 12 12 7 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาและทรัพยากร
มนุษย์อย่างยั่งยืน 

83 80 81 42 78 71 

๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อ
เป็นเมืองน่าอยู ่

27 27 107 18 68 60 

๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

31 27 95 23 76 62 

๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กรแบบบูรณาการ 

49 41 53 31 25 22 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบูรณ ์

10 9 44 3 15 15 

รวมท้ังสิ้น 222 206 431 129 274 237 
คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 92.79 

 
29.93 

 
86.49 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  ๓/๑... 



[๕๑]  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน  (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือนเมษายน  ๒๕61 – กันยายน  ๒๕๖1 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลจันจว้า 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนเมษายน  ๒๕61 – กันยายน  ๒๕๖1) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

12 7 58.33 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากร
มนุษย์อย่างยั่งยืน 

78 71 91.03 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือ
เป็นเมืองน่าอยู่ 

68 60 88.23 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

76 62 81.57 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กรแบบบูรณาการ 

25 22 88.00 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 

15 15 100.00 

รวม 274 237 86.49 
 
 
 
 
 

การติดตาม... 
 



[๕๒]  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓   และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว  ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4)  
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล จันจว้า   เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบล จันจว้า   จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖ 1–๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   
 

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   

 
  
 

คณะกรรมการ... 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



[๕๓]  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล จันจว้า   ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดย
ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันที่ 9  กันยายน  ๒๕60  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผล
การวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
ของเทศบาลต าบลจันจว้า 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  
หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  (แนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  หน้า ๒๑) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖ 1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   
ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยได้ด าเนินการติดตามและ 

 
 
 

ประเมินผล... 
 



[๕๔]  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

ประเมินผลเมื่อวันที่ ๑ 2  มิถุนายน  ๒๕ 60 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3  ส านักงานเทศบาลต าบล จันจว้า ตามแนวทาง
การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา ท้องถิ่นปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
แนวทางการพิจาณณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (๓ ป)ี  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. 
๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 
 
 



[๕๕]  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 

ส่วนท่ี  ๕ 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบ
การท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพื่อให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล จันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1  
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖ 1  (ระหว่างเดือน เมษายน  ๒๕61 – กันยายน  ๒๕๖1) เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
บรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาล
ต าบลจันจว้า   จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖ 1 – ๒๕๖ 4) ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖1  ในระบบ e-plan และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  
รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕60 – กันยายน ๒๕๖1) 
(www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 

http://www.dla.go.th/


[๕๖] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
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ส่วนท่ี  6 
 

 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  
เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน   การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้   เทศบาลต าบลจันจว้าได้ใช้เทคนิค  SWOT Analyst มาวิเคราะห์ประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และภาพรวมของโอกาสพัฒนาในอนาคตเพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ซึ่งสามารถน ามาตรวจสอบกับแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใดหรือมี
จุดเน้นไปในทิศทางใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 



[๕๗] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
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การวิเคราะห์…   
 
 

จุดแข็ง  (Strengths) 
1.  มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญเหมาะ

แก่การท าเกษตรกรรมแบบต่างๆ  เช่น  การท านา  พืชไร่ ผักสวนครัว  
ได้ตลอดปี มีการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพท าใช้เองเพื่อประหยัด
ต้นทุนและลดการใช้สารเคมี  มีการปลุกข้าวปีละ  2  ครั้ง  สามารถสร้าง
รายได้ให้ประชาชนเป็นอย่างดี 

 2.  มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติที่สวยงามและแหล่ง
โบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆหลายแห่ง มีหนองน้ าสาธารณะขนาดใหญ่
หลายแห่ง ที่สามารถพัฒนาเป็นสถานท่องเท่ียวและพักผ่อนได้  เช่น 
หนองมโนราห์หนองเขียวเวียงหนองหล่มปางควายโคลนสปา 

3. มีความคล่องตัวในการก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากร
ของท้องถิ่นที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

4. มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความอิสระและคล่องตัวท าให้
สามารถใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทันเหตุการณ์ 

5. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซ่ึงเป็น ตัวแทนของประชาชนใน
พื้นที่  ย่อมทราบปัญหาความต้องการของประชาชน  สามารถที่จะตอง
สนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว 

6. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆกับทางราชการเป็นอย่างดี 

7. มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนาม
กีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 

 
 
 

 
 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้านการพัฒนา

ได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่ครอบคลุมภารกิจและพื้นที่อันที่จะสนองตอบ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อา ณา
เขตปกครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง 

2.  ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพ
เสริมนอกจากการท าไร่ท านาตามฤดูกาล 

3.  แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
4.  การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตร

ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
5.  ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการ

ด าเนินงานของเทศบาลไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภาพ  
6.  โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเข้า

พื้นที่การเกษตรยังไม่ดีพอ 
7. แหล่งน้ าในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ 

 

SWOT 

โอกาส (Opportunity ) 
          1.  นโยบายต่างๆ  ของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ  ได้แก่  การ
พัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก  สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
(Otop)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  (SMEs)  ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข   เศรษฐกิจพอเพียง   
การปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล  การขยายโอกาสทางการขยาย
โอกาสทางการศึกษา   เป็นต้น 
          2. การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          3. มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น  เช่น  การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน   กลุ่ม
ออมทรัพย์หมู่บ้าน  เพื่อเป็นแหล่งทุนให้แก่ประชาชนภายในชุมชน  
หมู่บ้าน 
          4.  นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน
การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับรายได้การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นโยบายการพัฒนาสังคม การศึกษาสุขภาพอนามัยของชุมชน 

 

อุปสรรค  (Threat) 
1.  สภาพขนาดของพื้นที่  ที่มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุม  2 

ต าบล  23 หมู่บ้าน  จ านวนพื้นที่  128  ตารางกิโลเมตร   เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนา 

2.  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล  

3.  ความเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์  ความก้าวหน้าใน
ด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทัศนคติค่านิยม  ของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมต่างถิ่นและมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น 

4.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อย  ท า
ให้สับสนในแนวทางการปฏิบัติงาน 

 



[๕๘] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

การวิเคราะห์  SWOT  MATRIX 
SO 
S1  มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญเหมาะแก่การท าเกษตรกรรมแบบต่าง  

         S2  มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งโบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆหลายแห่ง มีหนองน้ าสาธารณะขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่
สามารถพัฒนาเป็นสถานท่องเที่ยวและพักผ่อนได้     
         S3  มีความคล่องตัวในการก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากรของท้องถิ่นท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ 
          S4 มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความอิสระและคล่องตัว  ท าให้สามารถใช้งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ 
          S5 ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นท่ี  ย่อมทราบปัญหาความต้องการ
ของประชาชน  สามารถท่ีจะตองสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว 
          S6 ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับทางราชการเป็นอย่างดี 
          S7 มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนามกีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 
          O1 นโยบายต่าง ๆ  ของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ  ได้แก่  การพัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก  สินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  
ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียงการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล  การขยายโอกาสทางการขยายโอกาส
ทางการศึกษา เป็นต้น 
          O2 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          O3 มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น  เช่น  การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน   กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน  เพื่อเป็นแหล่งทุนให้แก่
ประชาชนภายในชุมชน  หมู่บ้าน 
          O4 นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพ่ือยกระดับ
รายได้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนโยบายการพัฒนาสังคม 
การศึกษาสุขภาพอนามัยของชุมชน 

ST 
S1  มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญเหมาะแก่การท าเกษตรกรรมแบบต่าง ๆ 

         S2  มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งโบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆหลายแห่ง มีหนองน้ าสาธารณะขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่
สามารถพัฒนาเป็นสถานท่องเที่ยวและพักผ่อนได้     
S3มีความคล่องตัวในการก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากรของท้องถิ่นท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ 
          S4 มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความอิสระและคล่องตัว  ท าให้สามารถใช้งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ 
          S5 ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นท่ีย่อมทราบปัญหาความต้องการ
ของประชาชน  สามารถท่ีจะตองสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว 
          S6 ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับทางราชการเป็นอย่างดี 
          S7 มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนามกีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที ่

T1 สภาพขนาด… 



[๕๙] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

          T1 สภาพขนาดของพ้ืนที่  ที่มีอาณาเขตกว้างขวาง ครอบคลุม  2 ต าบล  23 หมู่บ้าน  จ านวนพื้นที่  128  
ตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนา 
          T2 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  
          T3 ความเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์  ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทัศนคติ
ค่านิยม  ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปสูวัฒนธรรมต่างถิ่นและมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น 
          T4 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อย  ท าให้สับสนในแนวทางการปฏิบัติงาน 

WO 
W1 มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้านการพัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่ครอบคลุม

ภารกิจและพ้ืนที่อันที่จะสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อานาเขตปกครอง
ที่ค่อนข้างกว้างขวาง 

W2 ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมนอกจากการท าไร่ท านาตามฤดูกาล 
W3 แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
W4 การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W5 ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการด าเนินงานของเทศบาลไม่ท่ัวถึงและไม่มี

ประสิทธิภาพ  
W6 โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรยังไม่ดีพอ 

         W7 แหล่งน้ าในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ 
O1 นโยบายต่าง ๆ  ของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ  ได้แก่  การพัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก  สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  (OTOP)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  
ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียงการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล การขยายโอกาสทางการขยายโอกาส
ทางการศึกษา   เป็นต้น 
        O2 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        O3 มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น  เช่น  การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน  เพื่อเป็นแหล่งทุนให้แก่
ประชาชนภายในชุมชน  หมู่บ้าน 
        O4 นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพ่ือยกระดับ
รายได้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนโยบายการพัฒนาสังคม 
การศึกษาสุขภาพอนามัยของชุมชน 

WT 
W1 มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้านการพัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่ครอบคลุม

ภารกิจและพ้ืนที่อันที่จะสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อานาเขตปกครอง
ที่ค่อนข้างกว้างขวาง 

W2 ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมนอกจากการท าไร่ท านาตามฤดูกาล 
W3 แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
W4 การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W5 ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการด าเนินงานของเทศบาลไม่ท่ัวถึงและไม่มี

ประสิทธิภาพ  
W6 โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรยังไม่ดีพอ  

          W7 แหล่งน้ าในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ 
          T1 สภาพขนาดของพ้ืนที่  ที่มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุม  2 ต าบล  23 หมู่บ้าน  จ านวนพื้นที่  128  
ตารางกิโลเมตร   เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนา  



[๖๐] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

          SO (การใช้จุดแข็งฉวยโอกาสจากภายนอก) 
1.การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้  ( S1,S2, O1, O2,O3 ,O4 ) 
2.ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรมอย่างครบวงจร  ( S1, S4, S6,O1, O3,O4) 
3.การพัฒนาเมืองน่าอยู่( S1,S2, S5, S6, S7,O1, O2, O3 ,O4 ) 
4.การสนับสนุนและการจัดการศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้(S2, S3,S7, S8,O1,O2 ) 
 

          ST (การใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบของอุปสรรค) 
1. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ( S5,S6,T1, 

T2,T3,T4) 
2. การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น( S2, S7, T2, T3 ) 
3. การเพิ่มศักยภาพในการบูรณาการท างานในพ้ืนที่และประสานขอรับงบประมาณจากภายนอกองค์กร  
 ( S5,S6,S7,T1 ) 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์การกีฬาและนันทนาการ  ( S2,S7,T1,T3 ) 
5. การส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน  ( S6, S7,T2,T3 ) 
 
WO (การปรับปรุงจุดอ่อนภายในโดยฉวยโอกาสจากภายนอก) 
1. สนับสนุนสมาชิกสภาและผู้บริหาร พนักงานและประชาชนในพื้นท่ีได้รับการศึกษาและฝึกอบรม          
( W1,W2,W3,O2,O4 ) 
2. พัฒนาและปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ( W1,W5,O1,O4 ) 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการตลาด  ( W2,W3,W4,O1,O3,O4) 
4. การรณรงค์และป้องกันปัญหาสังคม  ( W2,O1,O4 ) 
5. การพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ( W6,W7,O1,O2 ) 

 
WT  (ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจ ากัด) 
1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(W1,W7,W6,T1,T3) 
2.การให้ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (W1,W2,T1,T3) 

 
  

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



[๖๑] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

ส่วนท่ี  7 
 
 

 
 
 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และ 
    ท่ีเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 

๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการ
ครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๓4) 

(๒)  แบบที่  ๑  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔6) 

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๒  : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕ คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า  ๓5) 
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  51) 
 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาปี พ.ศ.2560 (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔8)  โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  274  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   237  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  86.49  ของแผนยุทธศาสตร์              
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการ
ครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๓6) 
 

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจาณณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาสามปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙๘  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๕4) 
 (๒)  ตัวบ่งชี้ที่ ๔ :คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ได้  ๔ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า  ๓7) 
 
 

๒.๓  ผลการด า… 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖1  

(ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) 



[๖๒] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(๑)  แบบที่  ๓/๑   :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔9)  โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   274  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุใทศบัญญัติ  จ านวน   244  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  89.05  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า  ๓8)     

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี  
๒๕๖๐  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๕  หน้า  ๕3)   

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   274  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน  144 โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  52.55  ของแผนพัฒนาสามปี 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  
     ๓.๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๔3)     
4.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 4.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พ้ืนที่  ประชาชนสามารถ
ติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก   มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ    ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลาย
อย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด   การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้  การจราจรของถนนสายหลักมีรถเป็นจ านวนมากท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

4.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชน

เข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน   คนหนุ่มสาวอพยพไปหา
งานท าในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท า
ให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค   บริโภคและ
เพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจากต้องสูบน้ าจากแม่น้ าจันและแม่น้ าค า ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่มีโรงงานหรือบริษัท
ใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



[๖๓] 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการของเทศบาล  มีดังนี้ 
 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

- โครงการมีประชาชน
เข้าร่วมค่อนข้างน้อย 

- เนื่องจากเทศบาล
ต าบลจันจว้ามีพ้ืนที่
รับผิดชอบ 23หมู่บ้าน 
- การจัดโครงการมี 6 
ครั้งและในการจัด
สถานที่ก็จัดเฉพาะบาง
หมู่บ้าน 
 

- ควรเชิญชวนส่วนราชการ
อ่ืนเข้าร่วมเพ่ือจะได้มี
กิจกรรมหลากหลาย 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์
ให้มากกว่านี้ 

 
๗.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  

ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
(๒)  เทศบาลมีที่กักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
อุปสรรค 
(๑)  เทศบาลต้องสูบน้ าจากแม่น้ าจันเข้าหนองเขียวเพ่ือกักเก็บน้ า   
(๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้ า   
(๓)  เทศบาลยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้    

ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า 

๘.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

๑)  เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว่ในเทศศบัญญัติได้ร้อยละ  89.05  ไม่ถึงร้อยละ  ๑๐๐  ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

๒)  เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ  52.55  ไม่ถึงร้อยละ 6๐ ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 อุปสรรค 

๑)  เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
๒)  เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด        
ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี     
๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ 80 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

 
 
  



[๖๔] 
 

 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบท่ี 3/3                  

 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ของเทศบาลต าบลจันจว้า ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์

และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
1.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง  
 
2.  อายุ (   )  ต่ ากว่า  25  ปี    (   )  25 - 40  ปี    
 (   )  41 – 60  ปี    (   )  มากกว่า  60  ปี  
 
3.  การศึกษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า    
           (   )  ปริญญาตรี                                (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  
     
4.  อาชีพ (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย  
  (   )  รับจ้าง/เกษตรกร   (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

          (   )  อ่ืนๆ  ระบุ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๖๕] 
 

ส่วนที่  2   การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลจันจว้าในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตาม 
            ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 
ค าอธิบาย  :  1.  มีทั้งหมด  6  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  9  ข้อ (ประเด็นการพัฒนา) 
         2.  แต่ละข้อมี  10  คะแนน           
          3.  ให้ผู้ที่ท าแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่  0 – 10  คะแนน  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    

 
 



[๖๖] 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๖๗] 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 
 
 

 
 

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



[๖๘] 
 

 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจันจว้าในภาพรวม 

 
 

ประเด็นการพัฒนา พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 



[๖๙] 
 

 ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีตอ่ผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของประชาชนที่มีตอ่ผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)     

ของของเทศบาลต าบลจันจว้าเทศบาลต าบลจันจว้า      
ในการพัฒนาและส่งเสรมิการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดใีนในการพัฒนาและส่งเสรมิการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดใีน

ภาพรวมตามยุทธศาสตรแ์ละประเดน็การพัฒนา  ภาพรวมตามยุทธศาสตรแ์ละประเดน็การพัฒนา    
ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑ 

 



[๗๐] 
 

 ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑  

การประเมินความพึงพอใจ   
 

เทศบาลต าบลจันจว้า  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/
กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลจันจว้า   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   มีทั้งหมด  6 ยุทธศาสตร์    
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือเป็นเมืองน่าอยู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 
 
 

 

ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  ๙  ประเด็น 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

๑.  วิธีการประเมิน 
๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  ของ
เทศบาลต าบลจันจว้า   ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขต เทศบาลต าบลจันจว้า   ท้ัง 23 หมู่บ้าน ละ 10 คนๆ ละ ๑ ชุด  รวม
เป็น 230 คน 
 ๑.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

๑.๓  ด าเนินการ... 



[๗๑] 
 

 ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑  

๑.๓  ด าเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากร        

ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ท าแบบประเมิน 
ต าบลจันจว้า 

หมู่ที ่ ๑  บ้านใหม่ 10 
หมู่ที่  ๒  บ้านทรายมูล 10 
หมู่ที่  ๓  บ้านแม่ค าน้ าลัด 10 
หมู่ที่  ๔  บ้านห้วยน้ าราก 10 
หมู่ที่  ๕  บ้านห้วยน้ าราก 10 
หมู่ที่  ๖  บ้านดง 10 
หมู่ที่  7  บ้านต้นยาง 10 
หมู่ที่  8  บ้านหนองร่อง 10 
หมู่ที่  9  บ้านห้วยน้ าราก 10 
หมู่ที่  10 บ้านสันนาหนองบัว   10 
หมู่ที่  11 บ้านหัวฝาย 10 

ต าบลจันจว้าใต้ 
หมู่ที่  1  บ้านป่าสักหลวง 10 
หมู่ที่  2  บ้านป่าสักหลวง 10 
หมู่ที่  3  บ้านป่าบงหลวง 10 
หมู่ที่  4  บ้านกิ่วพร้าว 10 
หมู่ที่  5  บ้านหนองปึ๋ง 10 
หมู่ที่  ๖  บ้านหนองครก 10 
หมู่ที่  7  บ้านม่วงหมูสี 10 
หมู่ที่  8  บ้านป่ากุ๊ก 10 
หมู่ที่  9  บ้านแม่ค าฝั่งหมิ่น 10 
หมู่ที่ 10  บ้านสันหลวง 10 
หมู่ที่ 11  บ้านป่าถ่อน 10 
หมู่ที่ 12  บ้านสันทางหลวง 10 

รวมประชากรเป้าหมาย 230   คน 
 
๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมิน ทั้งหมด  230  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  230  ชุด 

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ  

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมิน  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

๑)  เกณฑ์การ... 



[๗๒] 
 

 ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑  

๑)  เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับคะแนน 
  
 พอใจมาก = 5  7.50-1.00 = พอใจมาก   
 พอใจ    = 4  5.50-7.50 = พอใจ 
 ไม่พอใจ    = 3  0.00-5.50 = ไม่พอใจ 
 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี ้
 

 
 

 
๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล
ต าบลจันจว้า  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   230   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย จ านวน  110   คน  

๑.๒  เพศ   หญิง     จ านวน  120   คน   
 

๒.  อายุ 
๒.๑   ต่ ากว่า  ๒๕  ป ี    จ านวน   7   คน   

  ๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ปี   จ านวน   106 คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ปี   จ านวน   82 คน  
  ๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี      จ านวน  35 คน    
 
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา  จ านวน       3๖  คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า          จ านวน  120 คน    
  ๓.๓  ปริญญาตรี        จ านวน        69 คน    
  ๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี       จ านวน   5    คน  
    

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ      จ านวน  9 คน   
  ๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร     จ านวน  135 คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  65 คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา     จ านวน  20 คน 
  ๔.๕  อ่ืนๆ      จ านวน  1 คน 
 

ส่วนที่  ๒...   

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละข้อ X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด (230) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร ์ = 



[๗๓] 
 

 ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑  

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการที่ปรากฏ

อยู่ในเทศบัญญัติ 
จ านวนโครงการที่

ได้ปฏิบัต ิ
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 7 7 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่าง
ยั่งยืน 77 71 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือเป็นเมือง
น่าอยู่ 60 60 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 62 62 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ
องค์กรแบบบูรณาการ 23 22 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 15 15 

รวม  244 237 
 

๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖๒.๑๗% ๓๖.๙๕% ๐.๘๖% 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่าง
ยั่งยืน 

79.56% 19.56% ๐.๘๖% 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือเป็นเมือง
น่าอยู่ 

๗๖.๐๘% ๒๓.๔๗% ๐.๔๓% 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

84.78% 13.91% ๑.๓๐% 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ
องค์กรแบบบูรณาการ 

๗๑.๗๔% ๒๗.๘๓% ๐.๔๓% 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 

78.69% 20.86% ๐.๔๓% 

ภาพรวม 75.50 23.77 0.73 
 

๒.๓  สรุปตามประเด็น... 



[๗๔] 
 

 ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑  

๒.๓  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
 

ประเด็นการพัฒนา พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
จ านวน
(คน) 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 186 40 ๔ 230 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 156 72 ๒ 

230 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 196 34 ๐ 

230 

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 176 52 ๒ 

230 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 175 50 ๕ 230 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 169 61 ๐ 230 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 177 49 4 230 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ๑๘๓ ๔๗ ๐ 

230 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๘๕ ๔๕ ๐ 230 
รวม  1,603 450 17 2,070 

 
 

๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 80.87% 17.39% 1.74 % 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 67.83% 31.30% 0.87% 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 85.22% 14.78% - 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 76.52% 22.61% 0.87 % 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 76.08% 21.74% 2.17 % 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 73.47% 26.52% - 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 76.95% 21.30% 1.74 % 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 79.56 % 20.43 % - 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 80.43 % 19.56 % - 

ภาพรวม 77.44% 21.74% 0.82% 
 

 
 
 
 

๒.๕  สรุปแยก... 
 



[๗๕] 
 

 ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑  

๒.๕  สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร์ที่    1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10 คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.78 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.04 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.91 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.59 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.55 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.49 พอใจ 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.48 พอใจ 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.80 พอใจมาก 

ภาพรวม  7.74 พอใจมาก 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ย่ังยืน 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.15 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.16 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.98 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.98 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.05 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.80 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.97 พอใจมาก 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.82 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.17 พอใจมาก 

ภาพรวม  8.00 พอใจมาก 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ...  
 
 
 



[๗๖] 
 

 ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑  

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10 คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.09 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.77 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.92 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.92 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.86 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.94 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.13 พอใจมาก 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.94 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.04 พอใจมาก 

ภาพรวม  7.95 พอใจมาก 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10 คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.03 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.96 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.92 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.77 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.34 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.79 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.65 พอใจมาก 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.71 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.64 พอใจมาก 

ภาพรวม  7.86 พอใจมาก 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕...  
 



[๗๗] 
 

 ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑  

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10 คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.22 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.23 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.13 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.17 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.91 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.88 พอใจมาก 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.95 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.17 พอใจมาก 

ภาพรวม  8.09 พอใจมาก 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10 คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.95 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.09 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.04 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.96 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.94 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.85 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.81 พอใจมาก 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.17 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.92 พอใจมาก 

ภาพรวม  7.97 พอใจมาก 
 
 

 
 
 
 
 
 

๓.  สรุปผลการ...  



[๗๘] 
 

 ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑  

๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของ
เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  พบว่า 

๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  75.50   
  ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  75.50)  

- พอใจมากสูงสุด   ร้อยละ  84.78  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ 
                                                              สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ) 
- พอใจมากต่ าสุด ร้อยละ  62.17  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                                       พอเพียง) 

  ระดับพอใจมาก  (ตามประเด็นการพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  ๗๗.๔4)  
- พอใจมากสูงสุด    ร้อยละ 85.22  (มีโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ 
                                                             คิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม) 
- พอใจมากต่ าสุด ร้อยละ 67.83 (มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
                                                            โครงการ/กิจกรรม) 

 
๓.๒  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก  พบว่าเทศบาลต าบลจันจว้าไม่ได้ด าเนินโครงการฯ  

จ านวน  7 โครงการ  ดังนี้ 
   

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน จ านวน    6    โครงการ   
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบ
บูรณาการ 

จ านวน    1   โครงการ   

 
๔.  การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ๔.๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผลการ
ประเมินออกเป็น ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน ระดับพอใจมาก   คิดเป็น
ร้อยละ  77.44  เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ิมข้ึน ๑๗.๑๕  

 
 ๔.๒  วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ  ๔.๑  จะเห็นได้ว่าประชาชนมี ความพึงพอใจมาก ต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลมากกว่าปีที่ผ่านมา  เหตุผลที่ท าให้ผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผ่านมานั้น  อาจจะมาจาก
เทศบาลต าบลจันจว้าสามารถแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล  ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจันจว้าโดยข้อมูลที่จะท าให้หาสาเหตุได้คือ  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัดที่เลือก   
 
 
 
 

๕.  ข้อเสนอแนะ… 



[๗๙] 
 

 ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑  

 
๕.  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า
มีข้อเสนอแนะต่อนายกเทศบาลต าบลจันจว้าดังนี้ 

๕.๑  เทศบาลต าบลจันจว้าควรจะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลส าเร็จ
ให้มากกว่านี้   

๕.๒  หากไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทาง
แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
ใจต่อเทศบาลต าบลจันจว้าดีขึ้น   

๕.๓  เทศบาลต าบลจันจว้า สามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว 
 5.4  เทศบาลต าบลจันจว้าควรจะมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้มากกว่านี้ 
 
 



 
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลจันจว้า 
เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 

 
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2561) 

--------------------------------------------------- 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.๒๕ 59 ข้อ 13 (3) เทศบาลต าบลจันจว้า จึงขอประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2561) เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
และก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลจันจว้า  

  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานเทศบาลต าบลจันจว้า สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ส านักงานเทศบาลต าบลจันจว้า หรือทางเว็บไซต์ www.janjawa.go.th
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ   วันที่    8    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
    
                                         (นายบรรจง   ยางยืน) 

                 นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า 

http://www.janjawa.go.th/
http://www.janjawa.go.th/
http://www.janjawa.go.th/

