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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)        ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

 
ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้าทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลจันจว้า 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากเป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งแสดงถึงการมี  ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลจันจว้า ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี ภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการ 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานแก่ประชาชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท า รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพ่ือใช้ เปรียบเทียบผลการท างานของปีที่ผ่านมา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการ  ด าเนินงานต่อประชาชน 
ในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน เพ่ือ เป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ และทรัพยากร
ต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก้ท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบ ประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง แก้ไข 
เพ่ิมเติม หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงานนั้นๆ โดย ระเบียบฯ ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
  กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน 
แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand 
Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาต าบล 
สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติ
ตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลจันจว้าจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณใน
การด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรม
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ต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องกา รและ
ความพึงพอใจของประชาชนต าบลจันจว้าและจันจว้าใต้ เทศบาลต าบลจันจว้า 
  บทสรุปของความส าคัญ ก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลจันจว้า ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการ
ขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒน า
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจันจว้า ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลจันจว้า 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลจันจว้า 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลต าบลจันจว้า ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจันจว้าหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาต าบลที่สภาต าบลคัดเลือก  จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก 
จ านวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจันจว้าต้องด าเนินการให้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลจันจว้า 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจันจว้า  ได้ก าหนดการแบ่ง
ขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า
ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม 
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  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมของเทศบาลต าบลจันจว้า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่ง
ประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า ต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือให้
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาต าบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจันจว้าโดยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   ปรับปรุง    แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก  
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรี 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า มีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือให้นายกเทศมนตรี
เสนอต่อสภาต าบลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้าโดยอย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการทีค่ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลจันจว้า ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เ พ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  ( Interview) และแบบ
สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลจันจว้า
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุง
แก้ ไขแล้ว   จึ งน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ ในการปฏิบัติ งานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจันจว้า ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจันจว้า
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรี เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเสนอสภาต าบลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลจันจว้า 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน  เงิน   วัสดุ   อุปกรณ์   เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาล
ต าบลจันจว้ามาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผล
ที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจันจว้า ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด 
ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลจันจว้า ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึงอ าเภอแม่จันและ
จังหวัดเชียงรายด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจันจว้า ก าหนดระเบียบ  
วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทีจ่ะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จดัท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากรของเทศบาลต าบลจันจว้า เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการ
สังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจันจว้า ก าหนดเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดใน
การทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านต้นยาง หมู่ที่ 7(จะใช้การทดสอบถนนว่ามีขนาดความกว้าง 
ความยาว  ความหนา ถูกต้องตามแบบแปลนมาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจ าปี(โดยการวัดจากแบบความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมากน้อยเพียงใด) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
จันจว้าใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจันจว้า มีการบันทึกการสังเกต 
แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็น
วิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล           
มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาล
ต าบลจันจว้า 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลจันจว้าและจันจว้าใต้ในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้าจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ
ไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
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สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงาน
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลจันจว้า 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลจันจว้า วินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงและตามอ านาจหน้าทีน่อกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาด
ที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลจันจว้า แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลจันจว้า เกิดความส าเร็จ
ตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า 

ž   
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลจันจว้า ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังห วัด
เชียงราย  อ าเภอแม่จันจัน และแผนชุมชนต าบลเทศบาลต าบลจันจว้า 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน  
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือเป็นเมืองน่าอยู่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและ 
           สาธารณูปการ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 
 
       2) พันธกิจประกอบด้วย 

พันธกิจที ่1 การเสริมสร้างศักยภาพความเป็นแหล่งเกษตรชุมชนพอเพียงและ 
 ฐานเศรษฐกิจที่ม่ันคง 

พันธกิจที่ 2 การสร้างความเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมภายใต้ 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการองค์กรภายใต้วัฒนธรรมประชาธิปไตยและการบริหารจัดการ 
 ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 

      3) จดุมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 ประชาชนมีงานท า  มีอาชีพ  มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ   

จุดมุ่งหมายที่ 2   สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทาง 
      เกษตรทฤษฎีใหม ่
จุดมุ่งหมายที่ 3   ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 
จุดมุ่งหมายที่ 4   มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดีงามและทางธรรมชาติที่สวยงาม 

และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
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จุดมุ่งหมายที่ 5   เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี 
 คุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง  

จุดมุ่งหมายที่ 6 ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่ 
สืบทอดตลอดไป  

จุดมุ่งหมายที่ 7 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน เยาวชนได้ร่วมคิดร่วม 
         ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมีทักษะและการแสดงความสามารถ 
       ด้านกีฬา ด้านดนตรีการส่งเสริมอาชีพและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   

จุดมุ่งหมายที่ 8 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึง 
  และมีประสิทธิภาพ 
จุดมุ่งหมายที่ 9  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการ 

สาธารณะอย่างที่ถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า   
จุดมุ่งหมายที่ 10  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อย 
  ภายในชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข 
จุดมุ่งหมายที่ 11  การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย  ระบบ 
  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน  
จุดมุ่งหมายที่ 12  บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริม 
  สนับสนุนการพัฒนาเมืองในอนาคต 
จุดมุ่งหมายที่ 13  การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมี 
  ประสิทธิภาพ 
จุดมุ่งหมายที่ 14  ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจสูงสุด 
จุดมุ่งหมายที่ 15  บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 
  หลักธรรมาภิบาล 
จุดมุ่งหมายที่ 16  การเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านกระบวนการ 
  เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
จุดมุ่งหมายที่ 17  ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น 
ด้วยจิตอาสา  

จุดมุ่งหมายที่ 18  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ได้รับการดูแลรักษา 
  อย่างยั่งยืน 
จุดมุ่งหมายที่ 19  ประชาชนมีจิตส านึกและส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม 
จุดมุ่งหมายที่ 20  บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะและสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่ 
  สวยงาม 
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       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1   ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรตามแนวคิดเกษตร 
                 ทฤษฎีใหม่ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 2   พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม   
        แนวทางการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนและแก้ไขปัญหา 
                 ความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
        แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต    การพัฒนาคุณภาพ 
                 มาตรฐานการศึกษาท้ังระบบเชิงบูรณาการ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
                และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขการอนามัยครอบครัว สุข 
                ภาวะชุมชน และการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
        แนวทางการพัฒนาที่ 8  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการสังคม การสังคม 
                 สงเคราะห์และความมั่นคงของมนุษย์ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 9  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการ 
                       ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบ 
                 เรียบร้อย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 10  พัฒนาระบบการจราจรการจัดท าผังเมืองและการคมนาคมขนส่ง 
        แนวทางการพัฒนาที่ 11  พัฒนาระบบการระบายน้ า 
        แนวทางการพัฒนาที่ 12  พัฒนาระบบการประปาและแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 
        แนวทางการพัฒนาที่ 13  พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ  และโทรคมนาคม 
        แนวทางการพัฒนาที่ 14  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 15  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง การสร้าง 
                  ส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร 
                  ทุกภาคส่วน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 16  ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ 
                  ขององค์กรเพ่ือการบริการที่ดีและทันสมัย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 17  ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการ 
                  บริหารการคลัง 
        แนวทางการพัฒนาที่ 18  ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และคุ้มครอง 
                  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        แนวทางการพัฒนาที่ 19  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        แนวทางการพัฒนาที่ 20  ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล 
                   มลพิษ และการบ าบัดน้ าเสีย       
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลต าบลจันจว้า     
 

       5) วิสัยทัศน์  
  “จันจว้าเมืองน่าอยู่  เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง  เคารพเสียงประชาชน     
มากล้นผลผลิตทางการเกษตร  ระบบนิเวศแสนสมบูรณ์  ศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้” 

 
 

1.2  แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2563) 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน
(บาท) 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 12 168,000 12 162,808 
2. การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยัง่ยืน 39 11,176,460 31 9,863,075.53 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ 40 35,324,110 34 32,527,508.05 
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณปูโภคและ
สาธารณปูการ         

43 7,441,900 32 7,435,418.62 

5. การพัฒนาการเมืองและการบรหิารจัดการองค์กรแบบ     
บูรณาการ 

19 1,466,000 17 575,250.10 

6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบูรณ ์

3 25,000 2 23,860.00 

รวม 156 55,601,470 128 50,587,920.30 
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    1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
     1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565   
        เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไดด้ าเนินการจริง 
        1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 92,192.00 เนื่องจากไม่ได้น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามาบรรจุในเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด (ตามนโยบายของผู้บริหาร) 2. การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยัง่ยืน 8 1,361,584.47 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ 7 3,029,891.95 
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
         

19 9,906,876.04 

5. การพัฒนาการเมืองและการบรหิารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 2 1,134,749.90 
6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบูรณ ์

2 6,057,140.00 

รวม 39 21,582,434.36  
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5) สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  
(งบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 กันยายน 2563)    

ยุทธศาสตร์ โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 
2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านว
นโครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวนเงิน 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 500,000 3 51,790 1 92,192.00     7 80,000 2 18,210 12 162,808     

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์อย่าง
ย่ังยืน 

7 3,498,630 80 12,217,993 8 1,361,584.47     71 10,760,470 27 849,394 31 9,863,075.53     

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
เพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ 

8 155,000 22 17,022,625 7 3,029,891.95     60 30,009,000 16 15,230,775 34 32,527,508.05     

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

14 2,242,400 58 29,638,500 19 9,906,876.04     62 28,257,700 7 2,132,500 32 7,435,418.62     

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กรแบบบูรณา
การ 

3 70,000 29 2,151,572 2 1,134,749.90     22 1,430,000 8 88,428 17 575,250.10     

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ระบบ
นิเวศน์สมบูรณ ์

- - 18 465,060 2 6,057,140.00     15 375,000 2 19,940 2 23,860.00     

รวม 37 6,466,030 210 61,547,540 39 21,582,434.36     237 70,912,170 62 18,339,247 128 50,587,920.30     
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    1.3.3 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ         
ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา 

ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

12 162,808 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องด า เนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลละเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามละประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายรานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
  แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3 /1 แบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
  (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.2/ว 4830 ลง วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น) 
  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e –plan (www.dla.go.th) 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 

31 9,863,075.53 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ 

34 32,527,508.05 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

32 7,435,418.62 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 

17 575,250.10 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 

2 23,860.00 

รวม 128 50,587,920.30 
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    1.3.4 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 
1.การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

12 162,808 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้
การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
  โดยเครื่องมือที่ที่ใช้ในการประเมิน
ความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึง
พอใจขงประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
 

    1. ให้มีการติดตามและประเมินผลเป็น
รายโครงการและงบประมาณที่น าแผนพัฒนา
สามปีไปเป็นกรอบจัดท างบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 
     2. ให้สรุปผลเป็นจ านวนโครงการและ
ร้อยละในการน าแผนชุมชนมาบรรจุ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะที่ชุมชนร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชนขอรับ
การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล
เท่านั้น) 
     3. ให้สรุปผลเป็นจ านวนโครงการและ
ร้อยละในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
น ามาจัดท าเป็นงบประมาณ  (เฉพาะในช่อง
ปี ๒๕61) 
      4. การรายงานอื่นตามข้อกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 

31 9,863,075.53 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ 

34 32,527,508.05 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

32 7,435,418.62 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและ
การบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 

17 575,250.10 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 

2 23,860.00 

รวม 128 50,587,920.30 
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2.  กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
    2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
 2.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ของประเทศ ไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท าร่าง ยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) สรุปย่อได้ ดังนี้ 
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1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กกปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ . 2560 
–2579) 
 1.1 ควำมเป็นมำ 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัด
ทายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล  (ปี 2558 - 2559) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี 

 คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค
การเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาค
ประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

 ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงาน
ต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการ
ระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
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ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
1. ด้านความม่ันคง  
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ  ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน  การพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ  
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะ และความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนา
ประเทศ  

เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองและมีค่านิยมตาม บรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของ กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม

แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน  
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
เป้าหมายที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ าของประเทศอย่างมั่นคง 

ปลอดภัยและเท่าเทียม 
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

และระบบนิเวศ 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 

เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
ตลอดไป 

เป้าหมายที่ 2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิต ิและสังคมมีความสมานฉันท์เพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 3 พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับ ภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย ต่ ากว่าอันดับที่ 20 และด้านไซเบอร์ต่ ากว่า

อันดับที่ 10 ของโลก 
เป้าหมายที่ 6 สาธารณภัยต่างๆ มีแนวโน้มลดลง 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจให้อยู่ในอันดับสองของอาเซียน 

เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมจ้านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู ่สูงกว่าร้อยละ 50 
เป้าหมายที่ 4 ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับ การอ้านวยความยุติธรรมอย่างเสมอ

ภาค เป็นธรรม 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ โลจิสติกส์ในภาพรวม 
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคม 
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบ โลจิสติกส ์
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
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8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา สู่ร้อยละ 1.5 ของ 

GDP และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมจ้านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น  25  คนต่อประชากร 

10,000 คน 
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ

ด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD ให้อยู่ในล้าดับ 1 ใน 30 
1.3  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 : การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรม การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
กลยุทธ์ 
1. การเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร 
2. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

การเกษตร 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิง

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

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

และพลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 
2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบ นิเวศ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้

เทคโนโลยี GIS, MIS 
4. สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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1.4  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561-2564 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและ

บริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหลักเพ่ืออ านวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์ 

รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 GMS 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวมเพ่ือให้เกิดการแข่งขันเสรีทาง

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOPและ SMEs เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการ

แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงของ

อาหาร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมและการ

พัฒนาระบบตลาด 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เกิดการ

เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน GMS 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low Season พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ

เพ่ิมศักยภาพบุคลากรสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคม และค่านิยม

ล้านนาเชื่อมโยงสู่การเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของก าลังแรงงานและการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนาหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์
และย่ังยืน 
  กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความอุดมสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์ที่ 1 ด าเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินโดยใช้กลไกขับเคลื่อน 7 แผนหลัก อย่าง
มีประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียนปี2558 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของพ้ืนที่ภายในและ
ตามแนวชายแดน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

 
 1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

กลยุทธ์  1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์  1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
กลยุทธ์  1.3  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น  

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

ได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์  2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์  2.4  ส่งเสริม  อนุรักษ์  และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
กลยุทธ์  3.1  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตาม

อัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์  3.2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขต

เศรษฐกิจชายแดน 
กลยุทธ์  3.3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจชายแดน 
กลยุทธ์  3.4  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์  3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์  4.1  รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
กลยุทธ์  4.2  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์  4.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุข  สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และ

ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
กลยุทธ์  4.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และ

ยั่งยืน 
กลยุทธ์  5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์  5.2  ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม  ป้องกัน  แก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  และ

มลภาวะ 
กลยุทธ์  5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
กลยุทธ์  6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
กลยุทธ์  6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์  6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์  6.4  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
 

1.6  ไทยแลนด์  4.0 
ส าหรับประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการ

พัฒนากลไกเพ่ือการขับเคลื่อนความม่ังคั่งของประเทศมาตลอด ในระยะแรกมีการใช้โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่
เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรม  เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้จึงมีการพ่ึงพาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก โดยมีการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังต่างประเทศ  

ระยะต่อมาเม่ือประเทศไทยเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมจึงมีการใช้โมเดลประเทศไทย 2.0 ซึ่งเน้นในด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เริ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือทดแทนการนาเข้า ตามด้วยโมเดลประเทศไทย 
3.0 ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกมากขึ้น เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตร
เคมี ยานยนต์ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 

ดังนั้น ในการที่จะก้าวข้ามปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปประเทศอีกครั้งด้วยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนโดยใช้ โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นเครื่องมือในการนาประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่
หนึ่งที่มีความมั่งคั่งและยั่งยืน พัฒนาจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ปรับเปลี่ยนจากการให้บริการพ้ืนฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง  
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โมเดลประเทศไทย 4.0 ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยต้อง
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่ส าคัญ ได้แก่  

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  

จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว ประเทศไทย 4.0 จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 
องค์ประกอบส าคัญ คือ  

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีโดยเกษตรกรต้องมีรายได้มากขึ้น และเปน็เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ  

2. เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเดิมที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา  
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูงและเป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

3. เปลี่ยนจากการให้บริการแบบเดิม  ซึ่งมกีารสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง  
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง  
 
กรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 4.0 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก โดยมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา  
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  เพ่ิมการใช้

งานด้านดิจิทัลในการบริหารจัดการการผลิตในกลุ่ม SMEs เพ่ิมจานวนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม  ลด
ปริมาณของเสียและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรม  รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ  

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม  
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสังคมผู้ประกอบการ  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา  
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการปฏิรูปองค์กรภาครัฐเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ิม

มูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ิมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิม
จ านวนนักวิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ิมจ านวนสิทธิบัตรจดทะเบียนต่อประชากร และเพ่ิมจ านวนแรงงาน
คุณภาพเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปฏิรูปองค์กรภาครัฐให้ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก 
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายให้รูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของตลาดโลกและปรับเปลี่ยนสู่ห่วงโซ่ที่มีมูลค่าสูง พัฒนารูปแบบและเพ่ิมการใช้ดิจิทัลเพ่ือการจัดหาวัตถุดิบ
และการท าตลาดระดับโลก เพ่ิมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยไปยังต่างประเทศเป้าหมายและเพ่ิมการลงทุน
ของนักลงทุนต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งเพ่ิมการขยายตัวของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายไป
ยังตลาดต่างประเทศ ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของโลก  
กลยุทธ์ที่ 2 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสู่สากลด้วยดิจิทัล  
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิตในและนอกประเทศ 
 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“จันจว้าเมืองน่าอยู่    เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
เคารพเสียงประชาชน    มากล้นผลผลิตทางการเกษตร 

ระบบนิเวศแสนสมบูรณ์    ศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้” 
 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือเป็นเมืองน่าอยู่ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์   
 

2.3  เป้าประสงค์รวม 
   1. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาและการกีฬาให้สูงขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้

และท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  ชุมชนเข้มแข็ง   
  4. พัฒนาระบบบริการสาธารณะและคมนาคมมีคุณภาพมาตรฐาน  
  5. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณาการ   
  6. สภาพพ้ืนที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์ 
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2.4  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

  1. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. จ านวนร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน  
  3. จ านวนร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ประชาชนอยู่เย็น

เป็นสุข  ชุมชนเข้มแข็ง   
  4. จ านวนร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนา  
  5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานและการบริการสาธารณะของ

เทศบาล 
  6. จ านวนร้อยละของพ้ืนที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติทีค่งความอุดมสมบูรณ์ 
2.5  กลยุทธ์ 

  1.  ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง
และสมดุลพึ่งพาตนเองได้ 

  2.  พัฒนาระบบการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

  3.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียม  ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  สังคมหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 

  4.  ส่งเสริมการจัดวางผังเมืองรวมอย่างเป็นระเบียบและเหมาะสมและมีการจัดบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานที่เพียงพอและทั่วถึง 

  5. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางธรรมาภิบาล และมุ่งส่งเสริมระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีให้เกิดแก่หน่วยงานและชุมชน 

  6. ส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12  (พ.ศ.2560 – 2564) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ  อาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของ เทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ  ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ คือ 
การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
, การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ,การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  

จากแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการค้า การลงทุนการเกษตร 
และการท่องเที่ยวรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”   โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างการ
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เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างสมดุลของระบบนิเวศและการ
พัฒนาเมืองให้น่าอยู ่ และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประตู
การค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”  
โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(GMS) และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ    เพ่ิมผลิต
ภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้า
และบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพ่ิม มูลค่าการท่องเที่ยวเพ่ีอเพ่ิมรายได้   และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากร ธรรมชาติ  

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย  ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ "ยึดหลักธรรมภิบาล  ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต  
ประชาชนมีความสุข”  

จะเห็นได้ว่า จากแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)   แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงรายล้วนแต่มุ่งเน้นที่การพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  เทศบาลต าบลจันจว้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลและ
ให้บริการประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เยาวชนได้รับ
การศึกษาทั้งในและนอกระบบ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคม และ 
จากนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลจันจว้า  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลจะเป็น
แกนกลางในการขับเคลื่อนกลไก ทุกภาคส่วนในพ้ืนท  ี่ให้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และการ
พัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างสอดคล้อง และจากศักยภาพด้านก าลังคน รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ของเทศบาล
ต าบลจันจว้า ที่มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่น  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ
เทศบาลต าบลจันจว้า  

ว่า “เทศบาลต าบลจันจว้าเป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เกษตรอินทรีย์ดี  
เศรษฐกิจดี  และสภาพแวดล้อมดี” 

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

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

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรีการส่งเสริมอาชีพและการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   

8. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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9. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่างที่ถึง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า   

10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข 

11. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย  ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน  

12. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
เมืองในอนาคต 

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

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

 
ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

1. SWOT Analysis 
เทศบาลต าบลจันจว้าได้ใช้เทคนิค SWOT Analyst มาวิเคราะห์ประเมินสภาพการพัฒนาใน

ปัจจุบันและภาพรวมของโอกาสพัฒนาในอนาคตเพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาซึ่งสามารถน ามาตรวจสอบกับแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนา
ท้องถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใดที่สามารถพัฒนาเป็นสถานท่องเที่ยวและพักผ่อนได้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลต าบลจันจว้า     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดแข็ง  (Strengths) 

1.  มีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญเหมาะ
แก่การท าเกษตรกรรมแบบต่างๆ  เช่น  การท านา  พืชไร่ ผักสวนครัว  
ได้ตลอดปี มีการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพท าใช้เองเพื่อประหยัด
ต้นทุนและลดการใช้สารเคมี  มีการปลุกข้าวปีละ  2  ครั้ง  สามารถ
สร้างรายได้ให้ประชาชนเป็นอย่างดี 

 2.  มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีสวยงามและแหล่ง
โบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆหลายแห่ง มีหนองน้ าสาธารณะขนาดใหญ่
หลายแห่ง ท่ีสามารถพัฒนาเป็นสถานท่องเท่ียวและพักผ่อนได้  เช่น 
หนองมโนราห์หนองเขียวเวียงหนองหล่มปางควายโคลนสปา 

3. มีความคล่องตัวในการก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากร
ของท้องถิ่นท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

4. มีระบบการบริหารงบประมาณท่ีมีความอิสระและคล่องตัวท าให้
สามารถใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทันเหตกุารณ์ 

5. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซ่ึงเป็นตัวแทนของประชาชน
ในพื้นท่ี  ย่อมทราบปัญหาความต้องการของประชาชน  สามารถท่ีจะ
ตองสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาท่ีตรงจุดและรวดเร็ว 

6. ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆกับทางราชการเป็นอย่างดี 

7. มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนาม
กีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 
 
 
 
 
โอกาส (Opportunity ) 
1.  นโยบายต่างๆ  ของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ  ได้แก่  การพัฒนาการ
เกษตรเพื่อการส่งออก  สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (Otop)  เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(SMEs)  ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข   เศรษฐกิจพอเพียง   การปราบปรามยา
เสพติดและผู้มีอิทธิพล  การขยายโอกาสทางการขยายโอกาสทาง
การศึกษา   เป็นต้น 
          2. การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          3. มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น  เช่น  การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน   
กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน  เพื่อเป็นแหล่งทุนให้แก่ประชาชนภายในชุมชน  
หมู่บ้าน 
          4.  นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน
การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับรายได้การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นโยบายการพัฒนาสังคม การศึกษาสุขภาพอนามัยของชุมชน 
 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้านการ
พัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่ครอบคลุมภารกิจและพื้นท่ีอันท่ีจะ
สนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบ
กับพื้นท่ีอาณาเขตปกครองท่ีค่อนข้างกว้างขวาง 

2.  ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มี
อาชีพเสริมนอกจากการท าไร่ท านาตามฤดูกาล 

3.  แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและ
จริงจัง 

4.  การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้า
การเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ 

5.  ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีและการ
ด าเนินงานของเทศบาลไม่ท่ัวถึงและไม่มีประสิทธิภาพ  

6.  โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทาง
เข้าพื้นท่ีการเกษตรยังไม่ดีพอ 

7. แหล่งน้ าในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค  (Threat) 

1.  สภาพขนาดของพื้นท่ี  ท่ีมีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุม  
2 ต าบล  23 หมู่บ้าน  จ านวนพื้นท่ี  128  ตารางกิโลเมตร   เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนา 

2.  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจ
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาล  

3.  ความเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์  
ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทัศนคติค่านิยม  
ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมต่างถิ่นและมีหน้ีสินเพิ่ม
มากขึ้น 

4.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อย  
ท าให้สับสนในแนวทางการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

SWOT 
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         SO 
         S3  มีความคล่องตัวในการก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากรของท้องถิ่นที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
          S4 มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความอิสระและคล่องตัว  ท าให้สามารถใช้งบประมาณเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ 
          S5 ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่  ย่อมทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน  สามารถท่ีจะตองสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว 
          S6 ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับทางราชการ
เป็นอย่างด ี
          S7 มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนามกีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยู่
ในพ้ืนที ่
          O1 นโยบายต่าง ๆ  ของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ  ได้แก่  การพัฒนาการเกษตรเพ่ือการส่งออก  
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  (SMEs)  ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียงการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล  การ
ขยายโอกาสทางการขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น 
          O2 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          O3 มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น  เช่น  การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน   กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน  เพ่ือเป็นแหล่ง
ทุนให้แก่ประชาชนภายในชุมชน  หมู่บ้าน 
          O4 นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพ่ือ
ยกระดับรายได้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนโยบาย
การพัฒนาสังคม การศึกษาสุขภาพอนามัยของชุมชน 
 

ST 
S1  มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญเหมาะแก่การท าเกษตรกรรมแบบต่าง ๆ 

         S2  มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว
ตามธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งโบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆหลายแห่ง มีหนองน้ าสาธารณะขนาดใหญ่
หลายแห่ง ที่สามารถพัฒนาเป็นสถานท่องเที่ยวและพักผ่อนได้     
S3มีความคล่องตัวในการก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากรของท้องถิ่นที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที ่
          S4 มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความอิสระและคล่องตัว  ท าให้สามารถใช้งบประมาณเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ 
          S5 ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่ย่อมทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน  สามารถท่ีจะตองสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว 
          S6 ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับทางราชการ
เป็นอย่างด ี
          S7 มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนามกีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยู่
ในพ้ืนที ่
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          T1 สภาพขนาดของพ้ืนที่  ที่มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุม  2 ต าบล  23 หมู่บ้าน  จ านวนพ้ืนที่  
128  ตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
การพัฒนา 
          T2 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  
          T3 ความเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์  ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อ
ทัศนคติค่านิยม  ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปสูวัฒนธรรมต่างถิ่นและมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น 
          T4 ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อย  ท าให้สับสนในแนวทางการปฏิบัติงาน 
 

WO 
W1 มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้านการพัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่

ครอบคลุมภารกิจและพ้ืนที่อันที่จะสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่
อานาเขตปกครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง 

W2 ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมนอกจากการท าไร่ท านาตาม
ฤดูกาล 

W3 แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
W4 การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W5 ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการด าเนินงานของเทศบาลไม่ทั่วถึงและ

ไม่มีประสิทธิภาพ  
W6 โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรยังไม่ดีพอ 

         W7 แหล่งน้ าในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ 
        O1 นโยบายต่าง ๆ  ของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ  ได้แก่  การพัฒนาการเกษตรเพ่ือการส่งออก  สินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม  (SMEs)  ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียงการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล การขยาย
โอกาสทางการขยายโอกาสทางการศึกษา   เป็นต้น 
        O2 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        O3 มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น  เช่น  การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน  เพ่ือเป็นแหล่งทุน
ให้แก่ประชาชนภายในชุมชน  หมู่บ้าน 
        O4 นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพ่ือ
ยกระดับรายได้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนโยบาย
การพัฒนาสังคม การศึกษาสุขภาพอนามัยของชุมชน 
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WT 
W1 มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้านการพัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่

ครอบคลุมภารกิจและพ้ืนที่อันที่จะสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่
อานาเขตปกครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง 

W2 ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมนอกจากการท าไร่ท านาตาม
ฤดูกาล 

W3 แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
W4 การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W5 ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการด าเนินงานของเทศบาลไม่ทั่วถึงและ

ไม่มีประสิทธิภาพ  
W6 โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรยังไม่ดีพอ 

          W7 แหล่งน้ าในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ 
          T1 สภาพขนาดของพ้ืนที่  ที่มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุม  2 ต าบล  23 หมู่บ้าน  จ านวนพ้ืนที่  
128  ตารางกิโลเมตร   เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในการพัฒนา 
          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 (กำรใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบของอุปสรรค) 
1. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ( S5,S6,T1,T2,T3,T4) 
2. การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น( S2, S7, T2, T3 ) 
3. การเพ่ิมศักยภาพในการบูรณาการท างานในพ้ืนที่และประสานขอรับงบประมาณจากภายนอก

องค์กร  ( S5,S6,S7,T1 ) 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์การกีฬาและนันทนาการ  ( S2,S7,T1,T3 ) 
5. การส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน  ( S6, S7,T2,T3 ) 
WO (การปรับปรุงจุดอ่อนภายในโดยฉวยโอกาสจากภายนอก) 
1.สนับสนุนสมาชิกสภาและผู้บริหาร พนักงานและประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรม         

( 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 าทางการเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ( W6,W7,O1,O2 ) 
WT  (ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจ ำกัด) 
1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

ปญัหำและควำมต้องกำร สำเหตุของปญัหำ แนวทำงกำรแก้ไขปญัหำ 
1. ด้ำนเศรษฐกิจ  

1.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
ตามเกษตรอินทรีย์ 

1.2  ปัญหาด้านการผลิตต้นทุนการผลิตสูง
คุณภาพการผลิ ตต่ า ต้ น ทุนการแปรรู ปและ
การเกษตรสูง 

1.3 แหล่งน้ าตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าได้
ตลอดท้ังปไีม่มีระบบบริหารจัดการที่ดี 

1.4 ปริมาณสารตกค้างในผลผลิตเกษตร
อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 

1.5 ราคาผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า
ชุมชนท้องถิ่นไม่แน่นอนขาดการประชาสัมพันธ์
และงบประมาณการสนับสนุน 

1.6 ขาดการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรและขีดความสามารถของ
เกษตรกร 

1.7 ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตลาด
เดิมและเพิ่มตลาดใหม่ 

1.8 ขาดการรวมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ในทุก
สาขาอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

1.9 ขาดความต่อเน่ืองของโครงการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1.10 ประชาชนว่างงานหลังจากฤดูการเก็บ
เกี่ยว และขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

- การมีความรู้ความสามารถใน
การประกอบอาชีพต่ า เนื่องจาก
การขาดโอกาสในการศึกษาและ
พัฒนา ทักษะต่างๆ 
- การขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
- การมีปัญหาสุขภาพ 
- การมีทรัพย์สินและที่ดินในการ
ท ากินน้อย 
- การเน้นพัฒนาเมืองมากกว่า
พัฒนาชนบทหรือการพัฒนา
ชนบท 
- การเน้นแต่ทุนทางกายภาพโดย
ขาดการส่งเสริมทุนทางสังคม 
- การเน้นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตร 
- การเน้นเป้าหมายการ
เจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจ
มากกว่าการกระจายรายได้ให้กับ
ประชากร 
- ระบบราชการไม่เอื้อต่อการ
แก้ปัญหา ความยากจนท้ังในแง่
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานท่ี
ซับซ้อนและล่าช้า 

- พื้นท่ีด้านการเกษตรกรรมท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

- เพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ท่ีส า คัญของ
ประเทศและมีตลาดรองรับภายใต้การ
บริหารจัดการที่ดี 

- มีการเพิ่มรายได้โดยการเพิ่มผลผลิต
สินค้าบนฐานความรู้และความเป็นธรรม 

- ส่งเสริมความรู้ในการท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่และกลุ่มอาชีพสามารถด าเนินงานแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงภายในหมู่บ้าน 

- ส่งเสริมการวางแผนการพัฒนาอาชีพ
และสร้ างรายได้ ให้กับประชาชนโดย
ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีงานท าและมีรายได้เพียงพอต่อ
การด ารงชีพ 

 

2. ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
2.1 ขาดเอกภาพในการจัดการการศึกษาในพื้นท่ี 

ท าให้ขาดการบูรณาการในการพัฒนาการจัด
การศึกษา 

2.2 สถานศึกษาขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัย 

2.3 เด็กนักเรียนได้เรียนถึงขั้นภาคบังคับและไม่มี
โอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเน่ืองจากขาด
ทุนการศึกษาระดับการศึกษาของประชาชน

โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ า 
2.4 ขาดการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 

- หน่วยงานรับผิดชอบให้
งบประมาณจ ากัดจึงท าให้เด็ก
นักเรียนในการแข่งขันด้านต่าง ๆ 
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
- งบประมาณมีจ ากัดในการ
บริหารงานด้านการศึกษา 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางการศึกษา 
- กระแสค่านิยมตะวันตกเป็น
กระแสนิยมวัตถุท าให้สังคมและ
ครอบครัวเห็นแก่ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกระดับได้รับ
การศึกษาตามความเหมาะสม  

- ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
- ประชาชนและเยาวชนสามารถสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ 
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ปญัหำและควำมต้องกำร สำเหตุของปญัหำ แนวทำงกำรแก้ไขปญัหำ 
3. ด้ำนสังคม 

3.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแล
ระวังรักษาสุขภาพและการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อรวมท้ังการก าจัดพาหนะของโรค 
3.2 ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
3.3 ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ท้ังสังคมยังไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลและ
สวัสดิการอย่างเพียงพอ 
3.4 ขาดการพัฒนาศักยภาพคนชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.5 การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในชุมชน 
 

- การเปลี่ยนแปลงจากสังคม
ชนบทเป็นสังคมเมือง 

- การเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรมไปเป็นสังคม
อุตสาหกรรม 

- การเพิ่มประชากร 
- การอพยพ 
- การเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เทคโนโลยี 
- การขยายตัวของเมืองอย่าง

รวดเร็ว ย่อมก่อให้เกิดปัญหา 
- การเปลี่ยนบรรทัดฐานของ

สังคม 
 
 

 

- ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตดีและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นถ้วนหน้า 

- การบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
และสวัสดิการสังคมท่ัวถึง สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในชุมชน 

- ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมี
ความเข้มแข็งในการดูแลและพัฒนาให้เป็น
ชุมชนท่ีอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความ
เอื้ออาทรต่อกัน 

- ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ภายในชุมชน 

- เด็กเยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัย
มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
การดูแลรักษาสุขภาพออกก าลังกายและ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 

4. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
4.1 เส้นทางคมนาคมไม่ได้สะดวกไม่ได้
มาตรฐาน 
4.2 ระบบสาธารณูปโภคสาธารณปูการขั้น
พื้นฐานไม่มีการบ ารุง รักษา 
 

- ถนนมีการก่อสร้างมานาน 
- ขาดความร่วมมือจาก
ประชาชนในการช่วยกัน
บ ารุงรักษา 
- เทศบาลงบประมาณจ ากัด 
ซึง่ต้องกระจายการพัฒนาใน
ส่วนอ่ืนด้วย ท าให้การขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง 
-ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า 

- ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงบูรณะ
ซ่อมแซมระบบการคมนาคมขนสง่จัดหา
สิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการเช่น
ถนนทางเท้าท่อระบายน้าสะพานไฟฟ้า
ส า ธ า ร ณ ะ โ ท ร ศั พ ท์ ส า ธ า ร ณ ะ
สะพานลอยคนข้ามป้ายช่ือถนนซอย
ฯลฯ ให้ เพี ย งพอต่ อการ ให้ บริ กา ร
สาธารณะครอบคลุมพื้นที่เป็นโครงข่าย
เชื่อมโยงครบวงจรและได้มาตรฐาน 

5. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
5.1ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจใน
บทบาทอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและการเมือง
การปกครองท้องถิ่น 
5.2การเข้ามามสี่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดกิจกรรมและการบริหารท้องถิ่นอยู่ในสัดส่วน
ที่น้อย 
5.3การให้บริการประชาชนของส่วนราชการใน
พื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
5.4บคุลากร สถานท่ีปฏิบตัิงานและวัสดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมยัไมเ่พยีงพอต่อ
ภารกิจในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
5.5บคุลากรขาดความช านาญเฉพาะทาง
เนื่องจากไมไ่ด้สรรหาตามกรอบอตัราก าลัง 
5.6 ขาดการประชาสมัพันธ์ความรู้ความเข้าใจ
ในกิจการของเทศบาลและข้อมูลขา่วสารที่เป็น
ประโยชน ์
 

- ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ยานพาหนะต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
- ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีในการเข้าร่วมประชุม
แสดงความคดิเห็นในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
- บุคลากรขาดจติส านึกท่ีดีใน
การบริการและอุทิศตนในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุก
จิตสานึกด้านการเมืองการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยแก่บุคคลทุกระดับทุก
วัยส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นภาคีเพื่อการมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริม
การเรียนรู้ตามแนวทางเวทีประชาคม 

- มีระบบการสรรหา  การพัฒนาบุคลากร
การบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรร
มาภิบาล  และปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน
การปฏิบัติงานพัฒนาการให้บริการ
สาธารณะและการบริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  

- พัฒนาระบบหอกระจายข่าว/เสียงตาม
สายให้ได้มาตรฐาน ท่ัวถึง  และด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  
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ปัญหำและควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
6. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 
6.1 ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.2 ขาดการส่งเสริมในการปรับ     ภูมิทัศน์
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตลอดจนการจัดการขยะน้ า
เสียอย่างเป็นระบบ 
6.3 ขาดการส่งเสริมสนบัสนุนใหม้ีการใช้
พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมและประหยดั 
6.4การแก้ไขปญัหาดา้นธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่อง 

- ประชาชนขาดจิตส านึก
ในการจัดการขยะ 
- การเพ่ิมขึ้นของประชากร
และการขยายตัวของเมือง
ท าให้การจัดเก็บขยะไม่
ทั่วถึง 
- การใช้ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
การอยู่อาศัย เพ่ือ
การเกษตร มีการตัดต้นไม้
ท าลายป่าและยังท าลาย
บางสารอาหารบริเวณหน้า
ดิน 
 

- มีทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิ เ ว ศน์ สิ่ ง แ ว ดล้ อมที่ ส มดุ ล มี
สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม
อย่างยั่งยืน 

- ระบบก าจัดขยะมูลฝอยและ
ระบบบ าบัดน้าเสียในชุมชนเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและหลัก
สุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ครบวงจรในทุกระดับ 
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     2.1.6 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตรช์าติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลต าบลจันจว้า 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
สร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
เติบโตทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การ
พัฒนา  ภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าการ
ลงทุนและบริการโลจิ
สติกสเ์ชื่อมโยงกลุม่
จังหวัดกลุ่มอาเซียน+
6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ส่งเสริมการผลติสินค้า
เกษตรคณุภาพ
มาตรฐานสากลและ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

12 12 

 รวม 12 12 
    

  1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน...12....โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด.....156.....โครงการ 
  2) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น......12...........โครงการ ด าเนินการจริง..........12.........โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ....7.69........ของจ านวน
โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
  3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้....จ านวน...-...โครงการ..จ านวนงบประมาณ...-.....บาท...คิดเป็นร้อยละ...-.....ของจ านวนงบประมาณที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
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 2.1.7 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตรช์าติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลต าบลจันจว้า 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
คน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและ
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ด ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่า
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่  2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาและทรัพยากร
มนุษย์อย่างยั่งยืน  

 

39 31 

 รวม 39 31 
    

  1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน...39.....โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด...156.......โครงการ 
  2) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.....39............โครงการ ด าเนินการจริง.......31.........โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ....19.87........ของจ านวน
โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2563) 
  3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้....8....โครงการ......จ านวนงบประมาณ..1,313,384.47...บาท...คิดเป็นร้อยละ.....17.74.........ของจ านวนงบประมาณที่
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 2.1.8 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรช์าติ  
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลต าบลจันจว้า 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
คน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
สร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สร้างความเป็นธรรมลด
ความ เลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคุณภาพ
ชีวิตเพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
รักษาความมั่นคง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม

เพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ 

40 34 

 รวม 40 34 
    

  1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน...40.....โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด...156.......โครงการ 
  2) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น......40.......โครงการ ด าเนินการจริง.......34.......โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ...21.79.......ของจ านวนโครงการ
ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
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  3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้....6.....โครงการ......จ านวนงบประมาณ....2,796,601.95......บาท...คิดเป็นร้อยละ....58.50.........ของจ านวนงบประมาณ
ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1.9 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรช์าติ  
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลต าบลจันจว้า 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การสร้างสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การ
พัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การ
ต่างประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้านและภูมิภาค 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั
กลุ่มอาเซยีน+6 และ 
GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าการ
ลงทุนและบริการโลจิ
สติกสเ์ชื่อมโยงกลุม่
จังหวัดกลุ่มอาเซียน+
6 และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดักลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

 

43 32 

 รวม 43 32 
    

  1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน...43.....โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด...156.......โครงการ 
  2) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น......43...........โครงการ ด าเนินการจริง.......32.........โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ....20.52........ของจ านวน
โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
  3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้....11.....โครงการ......จ านวนงบประมาณ....6,481.38......บาท...คิดเป็นร้อยละ....13.37.......ของจ านวนงบประมาณท่ี
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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2.1.10 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตรช์าติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลต าบลจันจว้า 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
คน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐและ          
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
รักษาความมั่นคง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กรแบบบูรณา
การ 

 

19 17 

 รวม 19 17 
    

  1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน...19.....โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด....156........โครงการ 
  2) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.......19..........โครงการ ด าเนินการจริง......17.........โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....10.89.......ของจ านวน
โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
  3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้...2......โครงการ......จ านวนงบประมาณ...890,749.90......บาท...คิดเป็นร้อยละ..1.03........ของจ านวนงบประมาณท่ี
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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2.1.11 การวิเคราะหเ์พ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตรช์าติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลต าบลจันจว้า 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิน่ 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
เติบโตทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจดัการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความสมบรูณ์
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสมบรูณ์และ
ยั่งยืน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ระบบ
นิเวศน์สมบรูณ์   

3 2 

 รวม 3 2 
    

  1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน....3......โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด....156......โครงการ 
  2) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น......3.........โครงการ ด าเนินการจริง.......2..........โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ....1.28.......ของจ านวนโครงการ
ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
  3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้....1.....โครงการ......จ านวนงบประมาณ....1,140.....บาท...คิดเป็นร้อยละ...0.04........ของจ านวนงบประมาณที่ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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   3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
  3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
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(ครุภัณฑ)์ 
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   3.2  วันที่ 31ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30กันยายน 2563 
     3.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
    3.2.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลจันจว้าเป็นหน่วยด าเนินการ(แบบ ผ.02)   
    3.2.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลจันจว้าอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ  
    3.2.4 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลจันจว้าขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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    3.2.5 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลจันจว้าขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย  
    3.2.6 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลจันจว้าขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
    3.2.7 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลจันจว้าด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
    3.2.8 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลจันจว้าด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา  
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่.......ตุลาคม 
2563เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 17 85 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 10 66.66 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 57 87.69 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า 10 10 15.39 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 9 13.85 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9 13.85 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 5 7.70 
 3.5 กลยุทธ์   5 4 6.15 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4 6.15 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4 6.15 
 3.8 แผนงาน  5 4 6.15 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4 6.15 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 6.15 

รวมคะแนน  100 84 87.69 
 
  1) พบว่าประเด็น......ยุทธศาสตร์.........ได้คะแนนสูงสุด....57........คะแนน คิดเป็นร้อยละ...
87.69....ของคะแนนในประเด็น.....ข้อมูลสภาพทั่วไป.........และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล......................................................................................................  
  2) พบว่าประเด็น................ได้คะแนนต่ าสุด............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล......................................................................................................  
  3) พบว่า.............................................................................................................................. 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

เทศบาลต าบลจันจว้า 
20 17 85  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 15 เป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อม
ที่ดีเป็นแหล่งท าการเกษตรที่
อุดมสมบรูณ ์

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 10 พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้าเป็นพ้ืนท่ีขนาดใหญม่ี
เขตการปกครอง 2 ต าบล
จ านวนประชากรหมื่นกว่า 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10 นักพัฒนาหลักสูตรควร
ตระหนักและควรน าข้อมูล
พื้นฐานทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นมาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
หลักสตูรในอนาคต 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10 ระบบคมนาคมขนส่งมี
ประสิทธิภาพช่วยยกระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ด ี

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 1 5 การบริหารจัดการทรัพยากร
แหล่งน้ าแบบบูรณาการเป็น
ปัจจัยในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจและพัฒนา
สังคม 

1 .6  ข้ อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประ เพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

2 1 5 ให้ความส าคญัธ ารงรักษาสืบ
ทอดการด าเนินการงาน
ต่างๆด้านศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 

น้ า ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10 ในเขตพื้นท่ีมีสภาพแวดล้อม
ที่ดีมีแหล่งน้ าธรรมชาติใน
การท าเกษตรเพียงพอ 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 5 ประชาชนให้ความร่วมมือใน
การส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
เป็นอย่างด ี

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลจันจว้า 

3 3 15 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นและร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

รวม 20 17 85  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยใช้แบบส าหรับตดิตามและประเมินผลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
  (1)  แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2)  แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
  (3)  แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
  (4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
  (5)  แบบวัดกระบวนการปฏิบตัิงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 
  (6)  แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรยีนรู้จากปญัหาทีเ่กิดขึ้น หรือ Problem – 
Solving Method 
  (7)  แบบการประเมินแบบมีส่วนรว่ม (Participatory Method) 
  (8)  แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9)  แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10)  แบบประเมินตนเอง (Self – Assessment Model) 
  (11)  แบบอ่ืนๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่ภายใต้กรอบข้อ 
(1) - (10) หรือเป็นแบบผสมกไ็ด ้
  เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม ่
  ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรอืราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
  ผลกระทบ (Impact) 
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  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 10 66.66  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ค ว า ม ส อด คล้ อ ง ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
เ ทศบาลต าบลจั นจ ว้ า  น โ ยบายของ
นายกเทศมนตรี รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2 1 6.67 การวิเคราะห์มีความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
เทศบาลต าบลจันจว้า 
นโยบายของนายกเทศมนตรี 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 1 6.67 การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เ ช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1 6.67 มีการวิเคราะห์ทางสังคม
ครบทุกด้าน 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 1 6.67 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจมี
การส่งเสริมอาชีพ กลุม่
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การ
พัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 6.67 มีพื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

2 2 13.33 การวิเคราะห์ศักยภาพการ
พัฒนาในปจัจุบันด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก ่S-
Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 1 6.66 ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุ
ของปัญหา 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 1 6.66 มีการสรุปผลการด าเนินงาน
ตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2564  และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2.9  ผลที่ ไ ด้ รั บจากการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

1 1 6.66 มีการสรุปผลที่ได้รับ/ผลที่
ส าคัญ ผลกระทบ และสรุป
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน
ท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

รวม 15 10 66.66  
   
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  การวิเคราะห์สภาวการณ์ คือ การศึกษาแยกแยะให้รู้อย่างถ่องแท้ว่า สิ่งนั้นและสิ่งทีอ่ยู่โดยรอบ
เป็น อย่างไร มีปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องอะไรบ้าง ในลักษณะใด  มีผลอย่างไร จากอดีตถึงในปัจจุบัน และ จะเป็นไป
อย่างไรในอนาคต 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 ยุทธศาสตร์ 65 57 87.69  
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า 

สอดคล้อ งกั บสภาพสั งคม  เศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 15.39 ยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลจันจว้ามีความ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 9 13.85 ยุ ท ธศ าสตร์ ข อ งอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดมีความ 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 9 13.85 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลต าบลจันจว้าต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของเทศบาลต าบลจันจว้าและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 7.70 วิสัยทัศน์เทศบาลต าบล 
จันจว้ามีความชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของเทศบาล
ต าบลจันจวา้ไดด้ ี
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลจันจว้าที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4 6.15 เป็นกลยุทธ์ที่ดีซึ่งสามารถ
น าไปสู่การปฏิบตัิได้จริง 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4 6.15 เป้าประสงค์ที่วางไว้
สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร ์

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ต าบลจันจว้าซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4 6.15 ยุทธศาสตร์ที่วางไว้สามารถ
น าไปสู่การปฏิบตัิได้จริง 
 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลจันจว้าที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 6.15 กิจกรรมตามแผนเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้
ชัดเจน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.9 ความเ ช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ใน

ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลจันจว้า 

5 4 6.15 ยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลจันจวา้มาความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาจังหวัด 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 4 6.15 โครงการต่างๆน าไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

รวม 60 57 87.69  
   
    สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  ▪ ผู้บริหารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในทิศทางและกลยุทธ์ของกรมฯ แก่บุคลากรอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และให้ความส าคัญกับการรับรู้แก่บุคลากรอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน
อย่างเป็นระบบ 

▪ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจใน Vision และ Mission และกลยุทธ์ของกรม 
▪ ให้ความส าคัญกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรกรมอนามัยเป็นต้นแบบ Health 

Model ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร 
▪ ผู้บริหารแสดงให้บุคลากรรับรู้ทิศทางองค์กรที่ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจและร่วมด าเนินการ

ให้ถึงเป้าหมายขององค์การ และเกิดความภาคภูมิใจในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดนเน้นให้เกิดการ
สื่อสารทั่วทั้งองค์กร  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลจันจว้า ...ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่.......ตุลาคม 
2560 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 80 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8 80 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ  
10 8 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10 8 80 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย 60 51 85 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 8.34 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 6.66 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 6.66 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5 8.34 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 8.34 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 6.66 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 6.66 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 6.66 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 6.67 

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 6.67 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4 6.67 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 6.67 
รวมคะแนน  100 83 83.00 

 
  1) พบว่าประเด็น....ที่ 5 โครงการพัฒนา......ได้คะแนนสูงสุด.....51...คะแนน คิดเป็นร้อยละ...
85....ของคะแนนในประเด็น..ความชัดเจนของชื่อโครงการ.....และคิดเป็นร้อยละ....8.34.......ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล..เพราะว่ามีการจัดท าตามระเบียบกฎหมายของการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน............... 
 
  2) พบว่าประเด็น....ที่ 2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ........
ได้คะแนนต่ าสุด.....8.......คะแนน คิดเป็นร้อยละ...80....ของคะแนน 
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   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...ในการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณอาจด าเนินการไม่ครบทุกโครงการเนื่องจากมีสาเหตุหลายปัจจัยเช่นงบประมาณไม่เพียงพอจึงท าให้
ปริมาณงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย........... 
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด....274......โครงการ ได้
คะแนน.....51......คะแนน คิดเป็นร้อยละ....85....ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้าและด าเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลจันจว้า ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจ านวนโครงการทั้งหมด...274......
โครงการได้คะแนน......51.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ...85.....ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
(clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 
  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ผ. 02 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้าได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การ
โอนงบประมาณเพ่ิม การโอนตั้งจ่ายใหม่จ านวน.....80.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ....29.19....ของโครงการ
ทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน..50..
โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 
  6) พบว่า ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม การโอนงบประมาณเพ่ิม การโอนตั้งจ่ายใหม่จ านวน.....80.....โครงการ  คิดเป็นร้อยละ....29.19....ของ
โครงการทั้งหมด ซึ่งมีการจัดท ารายการดังกล่าวมากกว่าที่ก าหนดจึงท าให้แสดงถึงการบริหารงบประมาณมี
ประสิทธิภาพลดลง ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการให้เป็นระบบในการเบิกจ่ายให้เคร่งครัดมากกว่าเดิม
เพ่ือให้การบริการมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 
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  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลจันจว้า ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 80 มีการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ครบทุกด้านของ
เทศบาลต าบลจันจว้า 

รวม 10 8 80  

   
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ของเทศบาลต าบลจันจว้าเป็นการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งทางคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการขั้นตอนในการ 
ด าเนินงานไว้ภายใต้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลจันจว้า        
ทั้งนี้จุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือใช้การพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและยึดผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นหลัก
ส าคัญ 
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  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

10 8 80 โครงการที่บรรจุแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปปฏิบัติ  
สอดคล้องกับการเบิกจ่าย
ตามแผนการตดิตาม
ประเมินผลโครงการ 

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

   

รวม 10 8 80  

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลต าบลจันจว้า ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ 
๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มา
ใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 8 80 โครงการที่ด าเนินการใน
พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า
ตอบสนองกับความต้องการ
ของประชาชนตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

   

รวม 10 8 80  

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  ของเทศบาลต าบลจันจว้าใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล 
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจันจว้าในภาพรวม  

1.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจันจว้า 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
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  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลจันจว้าในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลั กการบู รณาการ  ( Integration)  กั บ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ มี พื้ นที่
ติดต่อกัน 

10 8 80 การวิเคราะห์ดา้นต่างๆ
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ของเทศบาลต าบลจันจว้า
และพื้นที่ใกล้เคยีงและการ
จัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ  ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

   การวิเคราะห์แผนงาน
สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหลัก
ประชารัฐและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รวม 10 8 80  

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60 51 85  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล 
จันจว้าและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลจันจว้า
ที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.34 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์มีความชัดเจนใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้ว
เข้าใจง่าย 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โ ค ร ง ก า ร มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ชั ด เ จ น 
(clearobjective)  โครงการต้ องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิ ธี ก า รด า เ นิ น งานต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 6.66 การก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลมีความเป็นไปได ้

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เป้ าหมายของ โครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก  ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 6.66 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
มีความชัดเจนระบุว่าเป็น
ใครและจ านวนผู้เข้าร่วมแต่
ละโครงการที่ก าหนดไว ้

 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลต าบลจันจว้า     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 8.34 โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลจันจว้ามี
ความสอดคล้องกับ 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 5 8.34 การเขียนโครงการมี
เป้าหมายทีส่อดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี มีความ
เชื่อมโยงระดับจังหวัดและ
ท้องถิ่น 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลต าบลจันจว้า     
 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเ ชิ ง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยี ชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 6.66 โครงการส่วนใหญ่ยังไม่
เข้าถึงเทคโนโลยี
นวัตกรรมมากเท่าที่ควร 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเ ช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 4 6.66 โครงการส่วนใหญ่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ก าหนด 
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4 6.66 มีโครงการที่แก้ปญัหา
ความยากจนและมี
ความต่อเนื่องเพื่อให้
ประชาชนมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4 6.67 โครงการแต่ละ
โครงการใช้
งบประมาณที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าและมี
ความโปร่งใสในการ
ตรวจสอบ 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอ้งให้สอดคลอ้ง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ
ห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่นๆ 

5 4 6.67 โครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานมี
การประเมินราคา
ถูกต้องตามหลัก
งบประมาณสามารถ
ตรวจสอบได ้
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 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 

(1)  เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน  

(2)  ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน  
และประชาชนมองว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้
ทันท่วงท ี 
  (3)  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท า
ได้ยากและบาง เรื่องอาจท าไม่ได ้ 

(4) โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด งบประมาณไม่ 
เพียงพอ  
 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น 
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  

(2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะ 
ทางการคลังใน การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

(3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ให้สามารถ ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการให้ทันตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้ วัด (KPI)  และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับมีการก าหนดดัชนี
ชี้ วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถ
วัดได้  (measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) 
ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4 6.67 โครงการมีการก าหนด
ตัวชี้วัดและมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และมีแบบพึงพอใจของแต่
ละโครงการเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการ 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลท่ี
ได้รับเป็นสิ่ง ท่ีเกิดขึ้ นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 6.67 โครงการทุกโครงการมีผล
ท่ีคาดว่าจะได้รับมีความ
เป็นไปได้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงในการ
ด าเนินโครงการ 

รวม 60 51 85  
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
         (วันที่ 1 ตลุาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
  3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (80 คน) 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบตุ าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ 
 - ชาย จันจว้า 16 จันจว้าใต้  12 28 35.00 

- หญิง จันจว้า  30 จันจว้าใต้ 22 52 65.00 
2 อายุ 
 - 15-25 ปี - - - - 

- 26-30 ปี - - - - 
- 31-40 ปี จันจว้า 3 จันจว้าใต้ 5 8 10 
- 41-50 ปี จันจว้า 8 จันจว้าใต้ 3 11 13.75 
- 51-60 ปี จันจว้า 12 จันจว้าใต้ 31 43 53.75 
- 61-70 ปี จันจว้า 7 จันจว้าใต้ 11 18 22.50 
- 71 ปีขึ้นไป - - - - 

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 - น้อยกว่า 5 ป ี - - - - 

- 5-10 ปี - - - - 
- 11-20 ปี - - - - 
- 21-30 ปี จันจว้า 4 จันจว้าใต้ 5 9 11.25 
- มากกว่า 30 ป ี จันจว้า 51 จันจว้าใต้ 20 71 88.75 

4 ระดับการศึกษา 
 - ประถมศึกษาตอนตน้ (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
จันจว้า 11 จันจว้าใต้ 35 46 57.50 

- ประถมศึกษาตอนปลาย - - - - 
- มัธยมศึกษาตอนต้น จันจว้า 9 จันจว้าใต้ 13 22 27.50 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย จันจว้า 2 (ม.8 หนองรอ่ง

,ม.3 แม่ค าน้ าลัด) 
จันจว้าใต้ 4 (ม.10      
สันหลวง, ม.11 ป่าถ่อน) 

6 7.50 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - - - - 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จันจว้า 1 (ม.10 สันนา

หนองบัว) 
จันจว้าใต้ 1 (ม.8ป่ากุก๊) 2 2.50 

- ปริญญาตร ี จันจว้า 2 (ม.7 ต้นยาง,  
ม.2 ทรายมูล) 

จันจว้าใต้ 2 (ม.4กิว่พร้าว
,ม.9 แม่ค าฝ่ังหมิ่น) 

4 5.00 

- ปริญญาโท - - - - 
- ปริญญาเอก - - - - 
- อื่น ๆ - - - - 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบตุ าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บา้น/ชุมชน 
 - ประชาชน จันจว้า 12 จันจว้าใต้ 25 37 46.25 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น จันจว้า 2 (ม.7  ต้นยาง,     
ม.4 ห้วยน้ าราก) 

จันจว้าใต้ 3 (ม.2 ป่าสักหลวง
,ม.3 ป่าบงหลวง ,ม.4 กิ่วพร้าว) 5 6.25 

- ก านัน  ผู้ ใหญ่บ้ านผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่บ้ าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

จันจว้า 11             
(ม.1-ม.11) 

จันจว้าใต้ 12          
(ม.1-ม.12) 

23 28.75 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน จันจว้า 1 (ม.6 บา้นดง) จันจว้าใต้ 1           
(ม.9 แม่ค าฝั่งหมิ่น) 

2 2.50 

- ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน - จันจว้าใต้ 1            
(ม.6 หนองครก) 

1 1.25 

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

จันจว้า 1               
(ม.1 บ้านใหม่) 

จันจว้าใต้ 1           
(ม.3 ป่าบงหลวง) 

2 2.50 

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน           
(อปพร.)  

จันจว้า 1               
(ม.9 ห้วยน้ าราก) 

จันจว้าใต้ 1            
(ม.2 ป่าสักหลวง) 

2 2.50 

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง จันจว้า 1               
(ม.6 บ้านดง) 

จันจว้าใต้ 1           
(ม.12 สันทางหลวง) 

2 2.50 

- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

จันจว้า 1               
(ม.5 ห้วยน้ าราก) 

จันจว้าใต้ 1           
(ม.5 หนองปึ๋ง) 

2 2.50 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ ์ จันจว้า 1(ม.2 ทรายมูล) จันจว้าใต้ 1(ม.2ป่าสักหลวง) 2 2.50 
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

- - -  

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ จันจว้า 1 (ม.1 บ้านใหม่) จันจว้าใต้ 1(ม.4 กิ่วพร้าว) 2 2.50 
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

- - -  

- สื่อมวลชน - - -  
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

- - -  

- องคก์ร/หน่วยงานอื่น ๆ - - -  
 รวม  80 100 
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 แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                                                                                
ส านักงานเทศบาลต าบลจันจว้า 

******* 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานเทศบาลต าบลจันจว้า 
2. เพ่ือน าผลการส ารวจมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ 

ส านักงานฯ และน าผลการประเมินมาใช้วัดผลตัวชี้วัดด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการให้การบริการของส านักงานเทศบาลต าบลจันจว้า 

ค าชี้แจง 
       1. แบบสอบถามนี้ มีเนื้อหา 4 ตอน 
            ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
               ตอนที่ 2    ความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานเทศบาลต าบลจันจว้า  โดยได ้
ก าหนดระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละด้านเป็น  5  ระดับ 
               ตอนที่ 3    ข้อคิดเห็น 
       2.  โปรดอ่านข้อความแล้วพิจารณาความสอดคล้องกับความคิดเห็นและพึงพอใจของท่านในรอบ 
ปีงบประมาณ 2562  แล้วกาเครื่องหมาย  ตรงกับระดับความพึงพอใจ  
       3.  ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารให้ดียิ่งขึ้น   

................................................................................ 
 

ตอนที่  1     ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  ชาย     หญิง 
 
2.   การศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 
   ปริญญาตรี     
 
3.   อาชีพ 
   ธุรกิจส่วนตัว      ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 
   นักศึกษา         เกษตรกร/อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) ...................... 
 
4.  อาย ุ
   20-30 ปี      41-50   ปี 
   31-40  ปี      51 ปีขึ้นไป
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ตอนที่ 2    ความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานเทศบาลต าบลจันจว้า   
การประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการในส านักงานเทศบาลต าบลจันจว้า ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยก าหนดระดับความพึงพอใจ   แบ่งเป็น 5 ระดับ  โดย                                      
5  คะแนน   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด       4  คะแนน     หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก     3  คะแนน  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง     2  คะแนน   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย           
1  คะแนน    หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
โปรดท าเครื่องหมาย          ในช่องระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน (ประเมินทุกหน่วยงานท่ีท่านใช้บริการ) 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ส านักปลัด กองคลัง     กองช่าง    กองการประปา      กองการศึกษา   

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียน
เทศบาล 1      

โรงเรียน
เทศบาล 2      

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2.1  กระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ                                         
1. ความครบถ้วน ถูกต้องในการให้บริการ                                         
2. ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ                                         
3. มีการท างานอย่างเป็นระบบ                                         
4. ความเหมาะสมของวิธีการท างาน                                         
5. ระยะเวลาในการรับบริการแต่ละครั้ง                                         
2.2  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ                                         
1. ความเพียงพอของบุคลากรที่ให้บริการ                                         
2. ผู้ให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการชี้แจงและให้
ค าแนะน าตอบข้อหารือให้ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 

                                        

3. ผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์  ยิ้มแย้มแจ่มใส การพูดจาด้วย
ถ้อยค าและน้ าเสียงท่ีสุภาพ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและ
พร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 

                                        

4. ผู้ให้บริการมคีวามซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ส านักปลัด กองคลัง     กองช่าง    

กองการ
ประปา      

กองการศึกษา   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

โรงเรียน
เทศบาล 1      โรงเรียน

เทศบาล 2      

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
5.  ผู้ให้บริการให้บริการด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

                                        

2.3  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก                                         
1.  มีป้าย /สญัลักษณ์ /ประชาสัมพันธ์การใช้อาคาร
สถานท่ีในการบริการ 

                                        

2.  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก มีการเตรยีม
ความพร้อมในการแกไ้ขสถานการณ์ ฉุกเฉินได้ทุกเวลา 
เช่น ห้องสุขา  น้ าดื่ม ท่ีนั่ง ฯลฯ 

                                        

3.  ความสะอาดของสถานท่ีให้บรกิารในภาพรวม                                           
4. ช่องทางเลือกในการให้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น 
โทรศัพท์ / ระบบ E-Office  / เวบ็ไซดส์ านักงานเทศบาล
ต าบลจันจวา้ 

                                        

5. ความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ                                         
2.4  ด้านผลการให้บริการ                                         
1. ผลการให้บริการโดยรวม เช่น ความรู้ เทคนิค  แนว
ทางการด าเนินงานต่าง ๆ  

                                        

2. ได้รับการส่งเสริมความรู้ที่คุม้คา่ คุ้มประโยชน ์                                         
3. คุณภาพของการให้บริการ                                          
4.  ความประทับใจในการบริการ                                         
5. ภาพรวมในการบริการของแต่ละหน่วยงานของเทศบาล
ต าบลจันจวา้ 

                                        

3 
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ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็น 
 1.  จุดเด่นของการให้บริการ  
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 2.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
 
3.  ความคาดหวังของท่านที่ต้องการให้ส านักงานเทศบาลต าบลจันจว้า  ปรับปรุง /พัฒนาในเรื่องใด 
.............................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 



 

 

  6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ที่อยู่ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) 
  6.1 เชิงปริมาณ (Quantity) หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในรูปตัวเลข (numerical data) ที่แสดงถึง
ปริมาณ อาจเป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่อง (discrete) คือค่าที่เป็นจ านวนเต็มหรือจ านวนนับ เช่น จ านวน รถยนต์ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวนบุตรในครอบครัว เป็นต้น หรือเป็นค่าที่ต่อเนื่อง (continuous) คือค่าที่มีจุดทศนิยมได้ 
เช่น ความสูง น้ าหนัก  
  6.2 คุณภาพ (Quality) คือ อะไร คุณภาพ หมายถงึ การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ต้องการ โดยสินค้าหรือบริการนั้นสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุนการด าเนินงานที่
เหมาะสมได้เปรียบคู่แข่งขัน ลูกค้ามีความพึงพอใจ และยอมจ่ายตามราคาเพ่ือซื้อความพอใจนั้น 
  6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost) คือ ต้นทุนการผลิต (Manufacturing cost) คือต้นทุนที่ใช้ในการผลิต
สินค้า ซึ่งจะพบในธุรกิจผลิตสินค้า ต้นทุนการผลิตสามารถเป็นตัวหนดราคาที่จะจ าหน่ายสินค้าได้ ต้นทุนการ
ผลิตจะประกอบไปด้วยต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุนการแปรสภาพ   
  6.4 เวลา (Time) 
 การด าเนินชีวิตของคนในสังคมส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กรอบของเวลา ดังเช่นในปัจจุบันการใช้ชีวิตเป็นไปด้วย
ความเร่งรีบ เพราะต้องแข่งขันกันในเรื่องของเวลา ดังนั้นเวลาจึงมีความส าคัญและเป็นสิ่งที่มีค่า  โดยเฉพาะคนที่
สามารถบริหารเวลาได้อย่างเป็นระบบ   
  6.5 การได้รับประโยชน์ 

1.ท าให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท างาน ประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการ
วางแผนการท างาน 

2.ท าให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ต่อที่ประชุมชนมากข้ึน 
3.ท าให้รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบมากข้ึน 
4.ท าให้รู้จักการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
5.ท าให้รู้จักการเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี 
6.ท าให้เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
7.ท าให้รู้จักการแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลา 
8.ท าให้รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
9. ท าให้รู้วิธีการท างานต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการท างาน 
10.  ท าให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์ เพ่ือคุณภาพชีวิต 

  6.6 การวัดผล 
    การวัดผล คือ การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยตัววัดผล(Indicator) มีวิธีการที่ชัดเจน และ
ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติเพ่ือการสร้างพฤติกรรมใน
การท างาน ประกอบด้วย ตัววัดผล (Indicator) วิธีการวัด (Measurement Method) และ ระดับ (Level) 
  6.7 ผลกระทบ (Impact) 
  ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจาก ผลผลิต ผลลัพธ์(Outcome) หมายถึง ผล
ระยะยาวซึ่งเกิดเป็น ผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ เช่น หากเราทาโครงการรักการอ่าน 
ผลผลิต ผลลัพธ์และ ผลกระทบที่ควรเป็น 
 



 

 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
------- 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
     ผู้บริหารเทศบาลต าบลจันจว้า ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ จ านวน     
โครงการ 167  งบประมาณ  72,170,354.66.-บาท สามารถแยกจ าแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
     
    

ยุทธศาสตร์ โครงการตามเทศบัญญัติ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 12 162,808.00 
2 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ยั่งยืน 31 9,863,075.53 
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือเป็นเมืองน่าอยู่ 34 32,527,508.05 
4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 32 7,435,418.62 
5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 17 575,250.10 
6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 2 23,860.00 

รวม 128 50,587,920.30 
 
1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  ตามที่เทศบาลต าบลจันจว้า ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 
 
 



 

 

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ดังนี้ 
    แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
    แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
 
ตารางที่ 1 ตาราง : การติดตามประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในเทศ
บัญญัติ 

จ านวน
โครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 แผนงานการเกษตร 
1.2 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ าป่าไม้ 

 
12 

 
12 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ยั่งยืน 
1.1 แผนงานการศึกษา 
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.3 แผนงานกีฬาและนันทนาการ 

 
15 
16 
8 

 
12 
11 
8 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือเป็นเมืองน่าอยู่ 
1.1 แผนงานสาธารณสุข  
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
15 
1 
12 
12 

 
11 
1 
12 
10 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.1 แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.4 แผนงานการพาณิชย์ 

 
26 
1 
14 
2 

 
19 
1 
10 
2 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 
1.1แผนงานบริหารทั่วไป 

 
19 

 
17 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
1.2 แผนงานสวนสาธารณะ 

 
1 
2 

 
 
2 

 156 128 
 
 
 
 



 

 

. (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลต าบลจันจว้า ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจันจว้าในภาพรวม 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจันจว้า 
  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ตารางที่ 2 ตาราง : การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการจริง 

ร้อยละของโครงการ
ท้ังหมด 

จ านวนงบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง (บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3  แผนงานการเกษตร 
1.4  แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ าป่าไม้ 

 
 

12 
- 

 
 

7.70 

 
 
162,808.00 

 
 

0.29 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากร
มนุษย์ยั่งยืน 
1.4  แผนงานการศึกษา 
1.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.6  แผนงานกีฬาและนันทนาการ 

 
 

12 
11 
8 

 
 

7.70 
7.05 
5.13 

 
 
9,313,075.53 
250,000.00 
300,000.00 

 
 

16.75 
0.45 
0.54 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิตและสังคมเพื่อ
เป็นเมืองน่าอยู ่
1.5  แผนงานสาธารณสุข  
1.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.8  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 

11 
1 
12 
10 

 
 

7.05 
0.64 
7.70 
6.41 

 
 
13,457,508.05 
15,000.00 
18,930,000.00 
125,000.00 

 
 

24.20 
0.03 
34.05 
0.22 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
1.5  แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน 
1.6  แผนงานเคหะและชุมชน 
1.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.8  แผนงานการพาณิชย ์

 
 

19 
1 
10 
2 

 
 

12.18 
0.64 
6.41 
1.28 

 
 
5,870,200.31 
10,000.00 
1,535,218.31 
20,000.00 

 
 

10.55 
0.02 
2.76 
0.04 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กรแบบบรูณาการ 
1.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

17 

 
 

10.89 

 
 
575,250.10 

 
 

1.03 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศนส์มบูรณ ์
1.3  แผนงานบริหารทั่วไป 
1.4  แผนงานสวนสาธารณะ 

 
 
- 
2 

 
 
 

1.28 

 
 
- 
23,860.00 

 
 
 

0.04 
 
 
 
 



 

 

  1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อเทศบาลต าบลจันจว้าจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้าง
รายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง
เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
    การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global planning 
การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นน าไปสู่ Global เป็น 
Trend อันเป็นแนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้ม
เอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
  1.4 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
   ความส าเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดแสดงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่วัดได้จริง 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 30 (5) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันประเมินนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลต าบลจันจว้า จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ e-plan และได้น าข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าว
มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุ งเพ่ือให้มีประสิทธิ์ภาพและ
ประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า คณะกรรมการ
ติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า ควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ
การติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการ
วัด 

คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 

ส่วน 
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท า
โครงการ 

โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจท าให้ประชาชน
ไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุด
ของประชาชน 



 

 

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการ
อนุรักษ์ 

และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส่ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพพัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
   2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  เทศบาลต าบลจันจว้า โดยมีนายกเทศบาลต าบลจันจว้าเป็นประธานกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลจันจว้าโดยต าแหน่งและมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล
จันจว้า เพ่ือน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติและจัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพ ให้
คณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ของเทศบาล
ต าบลจันจว้าและแผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  ต่อไปซึ่งจะต้องมีการ
ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้ 
  1. การประสานงานระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (1) ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัย
ความเข้าใจหรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมก าลังความคิด วิธี เทคนิค และระดมทรัพยากรมาสนับสนุนงาน
ร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะท างานร่วมกัน 
    (2) จังหวะเวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ
คนตามก าหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา 
    (3) ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดี 
    (4) ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่น 
    (5) ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถประสานงานให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมท างาน เพ่ือตรงไปสู่
จุดหมายเดียวกัน ตามท่ีก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน 
  2. การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
  ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆการฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์ของ
องค์กรเป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯมีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็น และเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรับปรุงให้ ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ 
ผ่านช่องทางงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการ
ของกรมส่งเสริมฯทางอินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อ
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
  3. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 



 

 

   (1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่เป็นระดับที่
ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่หน่วยงานภาครัฐ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วน
ร่วมในเรื่องต่างๆ วิธีการให้ข้อมูลมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ
ต่างๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าวการติดประกาศและการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เป็นต้น 
 
  (2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรับฟังความ
คิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีประชาคม ท้องถิ่นทุกระดับการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์เป็นต้น 
  (3) การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติงาน หรือ
ร่วมเสนอแนวทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูล ความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็น
นโยบาย เป็นต้น 
  (4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับ
ภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีภาค
ประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  (5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุดโดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆโครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอ านาจ
ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์และโทษโดยตรง จากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือ ของประชาชนเริ่มตั้งแต่ “ร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์” ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือถือ
ได้ว่างานนั้นๆ ส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การท างานใดๆถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะท าให้งานนั้น
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
   
  2.2 ข้อสังเกต  
  (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้ความส าคัญในทุกยุทธศาสตร์กรพัฒนา ไม่ควรให้ 
ความส าคัญด้านใดด้านหนึ่ง  
  (2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการ 
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
  (3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถ ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
  (4) เทศบาลต าบลจันจว้าควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ กับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 



 

 

  2.3 ข้อเสนอแนะ  
  (1) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  (2) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  (3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
  (4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดท าโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน 
  (5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความ
ต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (6) สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่เทศบาลได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินศักยภาพของเทศบาลที่จะ
ด าเนินการจะท าให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลนั้นเอง 
  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิดร่วมกันท า
ร่วมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
  2.4 ผลจากการพัฒนา 

จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลจันจว้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลจันจว้า จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหาร
โครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ดังนี้ 
   1) การประเมินด้านประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดคือ (1) ตัวชี้วัดด้านห้วงเวลา (2) ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 
และ (3) ตัวชี้วัดจากการใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนเห็นได้ว่าการบริหารโครงการให้
เป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงานยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งหาค่าเฉลี่ยโครงการ
จาก  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ที่เป็นไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ   ดังนั้น จึงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารได้
พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการด้านห้วงเวลาให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดในแผนการ
ด าเนินงาน  เช่น การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน สภาวะทางธรรมชาติต่างๆรวมทั้งความพร้อมของ
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ด าเนินกิจกรรมด้วย แล้ววางแผนก าหนดห้วงเวลาที่เหมาะสม 
 2) จากการประเมินด้านประสิทธิผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2563 เห็นได้ว่ามีหลายโครงการที่มีความส าคัญ แต่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ จึงเสนอแนะต่อคณะ
ผู้บริหาร ในการด าเนินโครงการควรพิจารณาความส าคัญ  ตามค าความจ าเป็นและแร่งด่วนและโครงการที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก่อน 
 3) โครงการที่วางแผนจะด าเนินการแต่ไม่ได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแสดง
เหตุผลความจ าเป็นหรือปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผน
ด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 



 

 

 
 

 
 
 
 
 


