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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลจอมทองประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา     
มีหน้าทีด่ าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงผลจากการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเพ่ือจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 

เทศบาลต าบลจอมทอง  แต่เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านหลวง  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  
และได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลต าบลบ้านหลวง  ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล พ.ศ.2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์  2542  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม  2542   แต่เนื่องจากชื่อ “เทศบาลต าบลบ้านหลวง”  ไปพ้องกับชื่อของ “องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหลวง”  ท าให้ประชาชนที่ไม่ทราบเกิดความเข้าใจผิด จังหวัดเชียงใหม่จึงมีค าสั่งให้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“เทศบาลต าบลจอมทอง” เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2543 และต่อมาเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 
กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบาลต าบลจอมทอง ซึ่งแต่เดิมครอบคลุมพ้ืนที่ 3 
ต าบล 10 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 3.82 ตารางกิโลเมตร เป็นครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ต าบล 11 หมู่บ้าน พ้ืนที่ทั้งหมด 6.12 
ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 60  กิโลเมตร 

 
 
 
 



เทศบาลต าบลจอมทอง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง ไว้ว่า 
“เทศบำลต ำบลจอมทองเป็นเมืองแห่งสังคมคุณภำพและบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล” 

1. สร้างระบบบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
2. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
5. ส่งเสริมอนุรักษ์  เอกลักษณ์  และ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. ส่งเสริม  พัฒนา  และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลจอมทองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนจึงเห็น
ถึงความส าคัญในการใช้กลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่าย และภาคประชาสังคม มาเป็นหลักในการบริหาร
จัดการการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริการสาธารณะส าหรับการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลจอมทอง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากร 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน และศักยภาพของเทศบาลต าบลจอมทอง จึงก าหนดจุดยืน

ทางยุทธศาสตร์ (Position) คือ บริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล เน้นการ
ท างานระบบราชการ 4.0 การท างานต้องเปิดเผย โปร่งใส เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม        
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

การเน้นการท างานระบบราชการ 4.0 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน (Disruptive changes) การบริหารยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล
ต้องมีเป้าหมาย แผนงานที่ชัดเจน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ มุ่งน าองค์ความรู้ที่
เป็นสหวิชามาสร้างนวัตกรรมหรือประยุกต์เพ่ือสอดคล้องความเปลี่ยนแปลงให้ ทันเวลา ปรับตัวให้เป็น
ส านักงานที่ทันสมัยมีสมรรถนะสูง สร้างกลไกการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุม เพ่ือป้องกันช่องโหว่ของการทุจริต
ร่วมเป็นคณะท างาน ให้ข้อมูลและร่วมก าหนดความต้องการ หน่วยงานราชการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทาง
วิชาการ การจัดท าระบบฐานข้อมูล DATA Base ขององค์กร ในการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและ
ยั่งยืน ต่อไป 

การท างานต้องเปิดเผย โปร่งใสเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธ์ศาสตร์จังหวัดกับท้องถิ่น ความสอดคล้องสิ่งที่ท ากับสิ่งที่ต้องการความต้องการ
ของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ การประสานงานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชนจัดโครงสร้างการ



บริหารงานเป็นแนวระนาบมากกว่าสายบังคับบัญชาในแนวดิ่งเชื่อมโยงระบบราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่นให้มีเอกภาพและสอดประสานกันสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง สร้างความ
เข้าใจกับประชาชนศึกษาส ารวจปัญหาและความต้องการที่แท้จริง พร้อมทั้งติดตามประเมินผลและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง คือมุ่งเน้นการแก้ไขปญัหาให้ประชาชนให้บริการเชิงรุกจัดบริการ
สาธารณะให้ตรงกับความต้องการประชาชนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัล
สมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชนใช้ระบบดิจิตอลในการคิดค้นและ
แสวงหาหนทางใหม่ๆเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัดสามารถ
ท างานแบบบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดความซ้ าซ้อน การใช้เทคโนโลยีในการปรับ
สมดุลระหว่างความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใส ซึ่งต่างจากเดิมที่ภาครัฐต้องการเพียงแค่การสร้างกลไก
การปฏิบัติงานให้มีความรัดกุม 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลสามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลจอมทองจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
   1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาหรือกิจกรรม  
ต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณใน
การด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพ่ือ
การพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนินงานตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นและข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึง จุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการ ขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจอมทอง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลจอมทอง 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลจอมทอง 
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในเทศบาลต าบลจอมทองหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
3. ข้ันตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโ ดย
อย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 

4.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจอมทอง จะต้องด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ ต้องก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุม
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์
ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น
และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลจอมทอง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดย
ทั่วกันตามล าดับต่อไป 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาล
ต าบลจอมทองในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการ
ในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้ ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 
แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้ 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

ขั้นตอนที่ 2 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1) 

ขั้นตอนที่ 3 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2) 
  ขั้นตอนที่ 4 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) 

ขั้นตอนที่ 5 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 6 
 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานใน
ระหว่างทีก่ าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็น
เช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงาน
ทีก่ าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

4.2 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 ข้อ 29  
ข้อ 28 ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง

ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน หัวหน้า
ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได ้

ข้อ 29 ไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดังนี้ 

  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

4.3 วิธีการในการติดตามและประเมนิผล 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการ

พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นว่า
สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอมทองซึ่งประกอบไปด้วย การติดตาม
การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่าย
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งบประมาณการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม
แล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ การติดตามและ
ประเมินผล ด้วยระบบ e-plan ซึ่งเทศบาลต าบลจอมทอง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้ว เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้ว
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
น าเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  1. แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

3. แบบประเมินผลการด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4. ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
5. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
6. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. การรายงานผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจอมทองมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลจอมทอง โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 

 

 

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

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ 
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้  

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตาม โครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การ ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต  

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่ จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่
เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรต่าง ๆ  

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันเสมอ  

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
สามารถ วินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงและตาม อ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไข
และป้องกันความผิดพลาดที่จะ เกิดข้ึนได ้ 

7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในแต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน 
ประสานการ ท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและ
เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 9 
 

ส่วนที่ 2 การตดิตามและประเมินผล 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลต าบลจอมทอง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์

และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลจอมทอง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 นโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. วิสัยทัศน์ 
เทศบาลต าบลจอมทองเป็นเมืองแห่งสังคมคุณภาพและบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2. พันธกิจ 
1. สร้างระบบบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
2. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
5. ส่งเสริมอนุรักษ์  เอกลักษณ์  และ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. ส่งเสริม  พัฒนา  และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
3. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

  เทศบาลต าบลจอมทองได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ   
ประกอบไปด้วย  4   แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1. การก่อสร้าง  ปรับปรุง   ซ่อมแซม  อาคารสถานที่  เส้นทางคมนาคม  และระบบ
การระบายน้ า 

2. การก่อสร้างระบบการผลิตน้ าประปา  พัฒนาคุณภาพน้ าประปา  รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรและประชาสัมพันธ์กิจการประปา 

3. การปรับปรุงระบบจราจร การคมนาคมขนส่งไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างให้มี
ความสะดวกปลอดภัย 

4. การป้องกัน อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ประกอบไปด้วย  5  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนา 

2. สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพ การลงทุน การท่องเที่ยวและการยกระดับรายได้ของ
ประชาชน 

3. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ส่งเสริม  ป้องกัน  พัฒนา ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 
ประกอบไปด้วย  4   แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬา และนันทนาการ 
3. ปรับปรุง พัฒนา อาคาร สถานที่เครื่องมือ เครื่องใช้ และสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา 
4. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

ประกอบไปด้วย   4    แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1. สร้างระบบบริหารจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียแบบบูรณาการ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การลดภาวะโลกร้อน แก้ไขปัญหาหมอกควันและ
มลพิษ 

4. สร้างพ้ืนที่สีเขียว จัดให้มี และบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ประกอบไปด้วย  3  แนวทางการพัฒนา  ดังนี ้

1. ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพ
แบบองค์รวม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3. ส่งเสริมป้องกันพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร และอาชีวอนามัย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

ประกอบไปด้วย 4 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1. สร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

  
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะส าหรับประชาชน 
3. พัฒนา  ปรับปรุง  สถานที่  และเครื่องมือเครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ

สื่อสาร 
4. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการเมือง การบริหาร ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากร   
ประกอบไปด้วย 2 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
2. ส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

 
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

47 144,904,600.00 94 193,125,610.00 87 232,203,900.00 86 185,565,800.00 50 202,219,800.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

34 3,885,000.00 34 28,965,000.00 42 4,378,500.00 48 4,685,500.00 43 3,756,500.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

89 23,426,000.00 93 18,889,000.00 86 31,280,000.00 97 33,978,000.00 86 32,568,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10 6,400,000.00 11 34,278,000.00 3 230,000.00 7 5,120,000.00 3 230,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

41 1,372,000.00 33 1,555,000.00 23 13,478,000.00 30 11,108,000.00 29 10,878,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

13 1,302,000.00 18 1,346,511.00 30 4,650,511.00 37 10,346,511.00 33 6,391,511.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบุคลากร 

7 776,000.00 6 476,000.00 8 1,176,000.00 8 1,176,000.00 8 1,176,000.00 

รวม 241 182,065,600.00 289 278,635,121.00 279 287,396,911.00 313 251,979,811.00 252 257,219,811.00 
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ผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทอง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 74 โครงการ งบประมาณ 44,789,556 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 5 4,617,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและสังคม 21 26,524,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 26 12,013,956.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 11 220,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร 9 1,383,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบุคลากร 1 20,000.00 

รวม 74 44,798,556.00 

 
รายละเอียดโครงการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จ านวน 5 โครงการ 
ดังนี้ 

1) โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายดวงค า จีนใจ ถึงบ้าน ร.ต.ต.เดช แก้วก๋องมา    
แผนชุมชนหมู่ที่ 1 ต าบลดอยแก้ว 

2) โครงการก่อสร้างพนังล าเหมืองนางูจากแตสามง่า แผนชุมชนหมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง 

3) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน/รางระบายน้ า/ท่อระบายน้ า ภายในเขตเทศบาลต าบล
จอมทอง 

4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านนายสม นามเทพ แผนชุมชน  
หมู่ที่ 1 ต าบลดอยแก้ว 

5) โครงการปรับปรุงโรงจอดรถสถานที่ราชการเทศบาลต าบลจอมทองเป็นศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
เทศบาลต าบลจอมทอง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 21 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง 

2) โครงการจัดท าและทบทวนติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาระยะสี่ปีของ
เทศบาลต าบลจอมทอง 

3) โครงการชุมชนสีขาว ลด ละ เลิก อบายมุข 

4) โครงการมหกรรมผ้าฝ้ายทอมือและของดีอ าเภอจอมทอง 

5) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ 

6) โครงการฝึกอบรม/ทบทวน/ซักซ้อม แผนการป้องกันภัยพนักงานดับเพลิงและอปพร. 
7) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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8) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาบทบาทสตรี 
9) ส่งเสริมกิจกรรมสวัสดิการชุมชนออมวันละบาท 

10) โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนเทศบาลต าบลจอมทอง 

11) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน 

12) โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรรม 

13) ส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

14) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

15) โครงการฝึกอบรมอาชีพ 

16) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับผู้ป่วยเอดส์ ผู้เลิกสารเสพติดและผู้ต้องขังที่พ้นโทษ 

17) เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
18) โครงการป้องกันไฟป่า 

19) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
20) เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

21) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ จ านวน 26 โครงการ 

ดังนี้ 
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดเทศบาล 
2) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3) โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนระดับประถมศึกษา 
4) โครงการพัฒนาหลักสูตร 
5) โครงการร่วมประกวดทักษะทางวิชาการกับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

นักเรียนคนเก่งของท้องถิ่น 
6) โครงการเปิดโลกวิชาการ 
7) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
8) โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
9) โครงการส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด 
10) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีและกีฬาเครือข่าย 
11) โครงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
12) โครงการประเพณีสงกรานต์ 
13) โครงการประเพณีลอยกระทง 
14) โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
15) โครงการประเพณีเดือนเก้าเป็ง 
16) โครงการประเพณีท าบุญสืบชะตา ศาลหลักเมือง 
17) งานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา 
18) โครงการธรรมะพ้ืนบ้านสัญจร 
19) โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
20) โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ 
21) โครงการหนูน้อยรักการอ่าน 
22) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) สมทบโรงเรียนศรีจอมทอง 
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23) อุดหนุนงบประมาณโครงการโรงเรียนศรีจอมทอง 
24) อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน 
25) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอจอมทอง 
26) โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการรณรงค์/อบรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จ านวน 11 โครงการ  ดังนี้ 
1) โครงการป้องกันภัยหนาว 
2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 
3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 
4) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
5) โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
6) โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลจอมทอง 
7) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร 
8) ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 
9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 
10) สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามปริธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
11) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จ านวน 9 โครงการ  ดังนี้ 
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
2) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
3) โครงการส่งเสริม สนับสนุน การเลือกตั้งท้องถิ่น และการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือ

วุฒิสภา 
4) โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันและหรือกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสต่างๆ 
5) โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอจอมทอง 

และศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอ าเภอจอมทอง 
7) อุดหนุนปกครองอ าเภอจอมทอง 
8) โครงการจัดท าระบบคลังข้อมูลหนังสือราชการแบบดิจิตอลไฟล์ส าหรับใช้งานบริหารและการ

ให้บริการข้อมูล 
9) โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ าเภอจอมทอง 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากร  จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

94 193,125,610.00 5 4,617,000.00 0 0.00 0 0.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

34 28,965,000.00 21 26,524,600.00 2 8,004.60 1 6,519.40 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา 
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและ
นันทนาการ 

93 18,889,000.00 26 12,013,956.00 8 1,690,347.80 6 1,126,204.04 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 34,278,000.00 1 20,000.00 0 0.00 0 0.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

33 1,555,000.00 11 220,000.00 3 52,325.00 2 25,775.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

18 1,346,511.00 9 1,383,000.00 2 57,490.00 2 21,490.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากร 6 476,000.00 1 20,000.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 289 278,635,121.00 74 44,798,556 15 1,808,167 11 1,179,988 
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1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

 ยุทธศาสตร์ 
แผนด าเนินงาน เบิกจ่าย ร้อยละด าเนินงาน 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

5 4,617,000.00 0 0.00 0 - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

21 26,524,600.00            3       14,524.00  21.43 0.03 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

26 12,013,956.00          14   2,816,551.84  53.85 6.29 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 20,000.00          -                    -    - - 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

11 220,000.00            5       78,100.00  45.45 0.17 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

9 1,383,000.00            4       78,980.00  44.44 0.18 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บุคลากร 

1 20,000.00          -                    -    - - 

รวม 74 44,798,556          26   2,988,155.00  35.14 6.67 

 
ผลจากการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่ละด้าน พบว่าด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีจ านวนทั้งสิ้น 5 ไม่ได้ด าเนินการโครงการ, ด้านเศรษฐกิจและสังคม         
มีจ านวนทั้งสิ้น 21 โครงการ ด าเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.43, ด้านการศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬาและนันทนาการ มีจ านวนทั้งสิ้น 26 โครงการ ด าเนินการ 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.85, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจ านวนทั้งสิ้น 1 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ, ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต มีจ านวนทั้งสิ้น 11 โครงการ ด าเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.45, ด้านการเมืองการบริหาร     
มีจ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.44 และด้านบุคลากร มีจ านวนทั้งสิ้น    
1 โครงการไม่ได้ด าเนินการ สรุปภาพรวมทุกด้าน จ านวนทั้งสิ้น 74 โครงการ ด าเนินการ 26 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 35.14 
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1.5 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของ
เทศบาลต าบลจอมทอง ท าให้ต้องชะลอการด าเนินงานออกไปก่อน ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

2) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้
ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรพิจารณาปรังปรุงแผนการ
ด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

3) หน่วยงานควรเตรียมความพร้อมด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ในทันทีที่การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มคลี่คลายเข้า
สู่สภาวะปกติแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4) ในระยะแรก เทศบาลต าบลจอมทอง อาจพิจารณาปรับแนวทางการท างานเพ่ือรองรับ          
New normal และขับเคลื่อนภารกิจให้มีประสิทธิภาพ อาทิการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน รูปแบบการ
ท างาน โดยน าเทคโนโลยี digital มาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือให้สามารถท างานได้คล่องตัวขึ้น ท างานแบบ
ทางไกล (Remote Working) และท างานจากที่ไหนก็ได้ (work from anywhere) โดยไม่มีผลกระทบต่อ
ผู้รับบริการ เป็นต้น และในระยะถัดไป ภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย
หรือยุติลง เทศบาลต าบลจอมทอง อาจพิจารณาศึกษาทิศทางและแนวโน้มการปรับองค์กร เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสถานการณ์ท่ีอาจคาดไม่ถึง 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

เทศบาลต าบลจอมทองได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทองโดยเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและข้อมูลเอกสาร
การรายงานผลการด าเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอมทองจากทุก
ภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล องค์กร
อิสระ รวมทั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง น ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานของ
เทศบาลโดยจะมีประเด็นการติดตามและประเมินผลเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจอมทอง 

2. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง 

3. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอมทอง 
 

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

แบบประเมิน แบบติดตามแผนพัฒนาฯ แบบประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

การติดตามและ 
ประเมินผลยุทธศาสตร์ 

การติดตามและ 
ประเมินผลโครงการ 

การติดตามและ 
ประเมินผลโครงการ 

ข้อเสนอแนะในการ 
จัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นในอนาคต 

แบบรายงาน 
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2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

เทศบาลต าบลจอมทองได้ใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจอมทอง จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ 
รายงานผลการติดตามภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และได้ใช้แบบติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. แบบติดตามระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของเทศบาลต าบลจอมทอง 
จากระบบ e-Plan 

2. แบบรายงานตามระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
แบบที่ 1    แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจอมทอง 
แบบที่ 2    แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอมทอง 
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล

จอมทองในภาพรวม 
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

จอมทองในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามโดยการจัดท าแบบสอบถาม ประกอบด้วย การรายงานผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ประเมินผลสรุปและรายงาน
ผลการด าเนินงานเสนอรายโครงการ โดยเจ้าของโครงการ 

2. การติดตามตามเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจอมทอง โดยสรุปหลังสิ้นปีงบประมาณ 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล   

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 60 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 5 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 
   3.8 แผนงาน (5) 5 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 

รวมคะแนน 100 99.66 
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง 

20 
(3) 

18 
2 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุม่อาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความเชื่อง
โยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

20 
(5) 

19 
4 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 3 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ  
เทคโนโยลี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 3 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแขง็) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3) 3 
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1.4 ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

60 
10 

สอดคล้องและเช่ืองโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand 4.0 

(10) 10 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชกาล
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) 10 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เหน็ถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์ท่ี
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 5 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) 5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือง
โยงดังกล่าว 

(5) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่
ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 5 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 5 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 5 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 5 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 5 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 5 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 5 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 5 

รวมคะแนน 100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563      25 
 

  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 

 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณเช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายไดต้ามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าทีท่ี่ได้ก าหนด
ไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10 10 

 
  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ 
มาใช้เพื่อวัดค่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครภุัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการตามที่ไดร้ับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 10 
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  2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพิ้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency 
Economy Plan:LSEP)  

10 10 

2. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ 60 60 
2.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า 

(5) 5 

2.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

2.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายใหชั้ดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

5 

2.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 
 

5 
 

2.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบตัิให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพฒันา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่องโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
2.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
2.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
2.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
 
2.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลติสินค้า โภคภณัฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนน้ภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคดิสรา้งสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวจิัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลือ่นการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิน่มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุตธิรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่ อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 5 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เชน่ การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะไดร้ับ) 

(5) 5 

2.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกดิขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัตไิด้ (4) เป็นเหตุ 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 5 
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3.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

เทศบาลต าบลจอมทอง  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) เทศบาลต าบลจอมทอง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี            
ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เป็น
เครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลจอมทอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มี
รายละเอียด  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีทั้งหมด  7  ด้าน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากร 

 

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

 

วิธีการประเมิน 
1.1  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
เทศบาลต าบลจอมทอง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 1.2  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
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1.3  ด าเนินการประเมิน 
 -  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการค านวณด้วยสูตรของ เครจซี่ และ มอร์แกน 

       

ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ท าแบบประเมิน 
1.  หมู่ที ่ 1  ต.ดอยแก้ว    23 
2.  หมู่ที่  2  ต.ดอยแก้ว 34 
3.  หมู่ที ่ 1  ต.บ้านหลวง 29 
4.  หมู่ที่  2  ต.บ้านหลวง 28 
5.  หมู่ที่  3  ต.บ้านหลวง 27 
6.  หมู่ที่  4  ต.บ้านหลวง 41 
7.  หมู่ที่  4  ต.ข่วงเปา 27 
8.  หมู่ที่  5  ต.ข่วงเปา 35 
9.  หมู่ที่  6  ต.ข่วงเปา 45 
10. หมู่ที่ 9  ต.ข่วงเปา 36 
11. หมู่ที่ 11  ต.ข่วงเปา 43 

รวมประชากรเป้าหมาย 368 คน 
 
1.4   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการประเมินผ่านระบบ QR Code 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินได้ทั้งหมด  100  ชุด   
   

1.5  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  1.5.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

1.5.2  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมินของ อปท.ในเขตจังหวัด  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

1)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  9,000  คะแนน  
                                              (9 x 10 x 100) 

    1.1)  ระดับคะแนน    0 – 3,000      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    1.2)  ระดับคะแนน  3,001 – 6,000    คะแนน ระดับ  พอใจ 
    1.3)  ระดับคะแนน   6,001 – 9,000     คะแนน ระดับ  พอใจมาก 
 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยทุธศาสตร์ X  100 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร ์

(9,000  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  = 
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คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  100 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(1,000  คะแนน)   

2)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  7,000  คะแนน 
                (7x 10 x 100) 

    2.1)  ระดับคะแนน     0 – 2,000         คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    2.2)  ระดับคะแนน    2,001 – 4,000     คะแนน ระดับ  พอใจ 
    2.3)  ระดับคะแนน    4,001 – 7,000     คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 
 

 
3)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 

  -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  1,000  คะแนน 
                                (10 x 100) 
  3.1)  ระดับคะแนน   0 – 200   คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ 

    3.2)  ระดับคะแนน   201 – 400    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
    3.3)  ระดับคะแนน   401 – 1,000   คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี ้
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ  = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  100 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(7,000  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา  = 
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3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
 

1.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   100   คน 
  1.1  เพศ   ชาย  จ านวน   59   คน  

1.2  เพศ   หญิง     จ านวน   41   คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  อายุ 
2.1   ต่ ากว่า  25  ปี     จ านวน    7  คน   

  2.2  ระหว่าง  25 - 40  ปี  จ านวน   26 คน   
  2.3  ระหว่าง  41 - 60  ปี  จ านวน   40 คน  
  2.4  มากกว่า  60  ปี      จ านวน  27 คน   
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3.  การศึกษา 
  3.1  ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา  จ านวน      46 คน   
  3.2  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า         จ านวน  30 คน    
  3.3  ปริญญาตรี       จ านวน        22 คน    
  3.4  สูงกว่าปริญญาตรี      จ านวน    2    คน 
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3.2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

1  สรุปผลรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  9,000 คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

6,391 พอใจมาก 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 6,533 พอใจมาก 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและ
นันทนาการ 

6,653 พอใจมาก 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6,867 พอใจมาก 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 6,900 พอใจมาก 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 6,881 พอใจมาก 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากร 7,053 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 63,000  คะแนน) 47,278 พอใจมาก 
 
 

2  สรุปผลระดับความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

71.01 - - 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 72.53 - - 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและ
นันทนาการ 

73.92 - - 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 76.30 - - 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 76.67 - - 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 76.46 - - 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากร 78.37 - - 

ภาพรวม 75.04   
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563      34 
 

3  สรุปผลรวมตามประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  7,000  คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5,263 พอใจมาก 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5,301 พอใจมาก 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5,253 พอใจมาก 
4  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 5,210 พอใจมาก 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5,450 พอใจมาก 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5,205 พอใจมาก 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 5,183 พอใจมาก 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 5,171 พอใจมาก 
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5,242 พอใจมาก 

รวม (เต็ม  63,000  คะแนน) 47,278 พอใจมาก 
 

 
 

4  สรุปผลระดับความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา  

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 75.19 - - 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 75.73 - - 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 75.04 - - 
4  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 74.43 - - 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 77.86 - - 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 74.36 - - 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 74.04 - - 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 73.87 - - 
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 74.89 - - 

ภาพรวม 75.04   
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3.3 แผนการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 13      11.30  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 27      23.48  

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 52      45.22  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1       0.87  

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 11       9.57  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 9       7.83  

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากร 2       1.74  

รวม 115 100 

 
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

จากรายงานการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการงานด้านทะเบียน จ านวน 100 คน  พบว่าส่วน
ใหญเ่ป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70 มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 37 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 31 และอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมากกว่า 20 
ปี คิดเป็นร้อยละ 93 

 ความพึงพอใจผู้รับบริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 100 คน  
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67 มีอายุมากกว่า 51 -60 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 26 และอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
มากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 94 

 ความพึงพอใจผู้รับบริการงานด้านรายได้หรือภาษี จ านวน 100 คน  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 67 มีอายุมากกว่า 51 -60 ปี คิดเป็นร้อยละ 49 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 69 และอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 80 

 ความพึงพอใจผู้รับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ จ านวน 100 คน  พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67 มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 55 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา   
คิดเป็นร้อยละ 44 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ (ผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณ ข้าราชการบ านาญ แม่บ้าน) คิดเป็น
ร้อยละ 38 และอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 90 
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4.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

จากรายงานการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการศึกษาความ
พึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง 4 ด้านของเทศบาลต าบลจอมทอง ประชาชนมีความพึงพอใจมีคะแนนเท่ากับ 8       
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจในประสิทธิภาพการ
ให้บริการต่องานแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษีเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคืองานด้าน
เทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านทะเบียนและงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการตามล าดับ 

 
4.3 แผนการด าเนนิงาน 

แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีโครงการที่ปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน115 โครงการ จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ซึ่งแผนการด าเนินงานได้ระบุแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งเทศบาลต าบลจอมทองได้ด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานที่ได้วางไว้ จ านวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.61 และมีจ านวนโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการให้
ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิ้น 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.39 
 
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

จากการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลจอมทอง ทั้ง 7
ยุทธศาสตร์ พบว่า 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จ านวนทั้งสิ้น 13 โครงการ 
ด าเนินการ จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.62 

2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม จ านวนทั้งสิ้น 27 โครงการ ด าเนินการ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
44.44 

3. ด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ จ านวนทั้งสิ้น 52 โครงการ
ด าเนินการ 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.69 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนทั้งสิ้น 1 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ คิด
เป็นร้อยละ 100 

5. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวนทั้งสิ้น 11 โครงการ ด าเนินการ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
81.82 

6. ด้านการเมืองการบริหาร จ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ด าเนินการ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
88.89 

7. ด้านบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 2 โครงการ ด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนด าเนินงาน ร้อยละความส าเร็จ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

87 232,203,900.00 13 4,672,700.00 14.94 2.01 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

42 4,378,500.00 27 876,800.00 64.29 20.03 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

86 31,280,000.00 52 12,798,547.00 60.47 40.92 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 230,000.00 1 100,000.00 33.33 43.48 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

23 13,478,000.00 11 633,000.00 47.83 4.70 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

30 4,650,511.00 9 672,230.00 30.00 14.45 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบุคลากร 

8 1,176,000.00 2 110,000.00 25.00 9.35 

รวม 279 287,396,911.00 115 19,863,277.00 41.22 6.91 
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1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  

ยุทธศาสตร์ 
แผนด าเนินงาน เบิกจ่าย ร้อยละการด าเนินงาน 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

13 4,672,700.00 11 4,330,700.00 84.62 92.68 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

27 876,800.00 12 303,017.00 44.44 34.56 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

52 12,798,547.00 30 11,419,367.75 57.69 89.22 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 100,000.00 1 64,742.00 100 64.74 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

11 633,000.00 9 607,780.60 81.82 96.02 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

9 672,230.00 8 484,503.20 88.89 72.07 

7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบุคลากร 

2 110,000.00 1 62,058.00 50.00 56.42 

รวม 115 19,863,277.00 72 17,272,168.55 62.61 86.96 
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1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 

 จ านวนโครงการทั้งสิ้น            115   โครงการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ               78   โครงการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ               37   โครงการ 
 
 1) ผลการด าเนินงานรายยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
       ส าเร็จร้อยละ  84.62 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม  
        ส าเร็จร้อยละ 44.44 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 
        ส าเร็จร้อยละ 57.69 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ส าเร็จร้อยละ 100 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        ส าเร็จร้อยละ 81.82 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
        ส าเร็จร้อยละ 88.89 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านบุคลากร 
        ส าเร็จร้อยละ 50.00 
 
 2)  ผลการด าเนินงานภาพรวม   ส าเร็จร้อยละ 62.61 
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1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

2.โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. โรงเรยีนเทศบาล
จอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปา
เหนือ ) หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา 

1,266,000.00 1,017,000.00 406,800.00 249,000.00 

2. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1.โครงการเสรมิผิวทางด้วย
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต ถนน
โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) หมู่ที่ 
9 ต าบลข่วงเปา 

355,000.00 330,000.00 0.00 25,000.00 

3. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการวางท่อส่งน้ าสูล่ าเหมือง
กลางบ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา 

222,000.00 218,000.00 218,000.00 4,000.00 

4. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างประตูน้ าล า
เหมืองกลางบ้าน หมู่ที่ 4 ต าบล
ข่วงเปา 

165,000.00 147,000.00 147,000.00 18,000.00 

5. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการเสรมิผิวทางด้วย
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีตถนนหลัก
เมือง ซอย 8 และถนนแม่ยะ 
ซอย 4 หมู่ที่ 5 6 9 ต าบลข่วง
เปา 

498,000.00 486,000.00 0.00 12,000.00 

6. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ถนนเทศบาล ซอย 20 ถึงล า
เหมืองนาทราย หมู่ที่ 2 ต าบล
ดอยแก้ว 

379,000.00 366,000.00 366,000.00 13,000.00 

7. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล. 1 ช้ัน หมู่ที่ 
1 ต าบลบ้านหลวง 

1,131,700.00 1,131,700.00 0.00 0.00 

8. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างพนังกันดิน
ถนนทุ่งแคบ สันป่าหนาด หมู่ที่ 
4 ต าบลบ้านหลวง 

224,000.00 217,000.00 217,000.00 7,000.00 

9. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างพนังกันดินล า
เหมืองแมด จากบ้านลุงใจถึง
สวนลุงอุ่น หมู่ที่ 4 ต าบลข่วง
เปา 

203,000.00 197,000.00 197,000.00 6,000.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม  

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

10. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างพนังกันดินข้าง
บ้านนางสมบูรณ์ ทองจ ารูญ หมู่
ที่ 5 ต าบลข่วงเปา 

78,000.00 76,000.00 76,000.00 2,000.00 

11. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการพนังกันดินล าเหมือง
แมด ตั้งแต่หลังบ้านนางต่อน 
เทพวงศ์ ถึงบ้านนางปรารถนา 
สินทร หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา 

151,000.00 145,000.00 145,000.00 6,000.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและสังคม 

โครงการจดัเวทีประชาคมเพื่อ
จัดท าและทบทวนแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลจอมทอง 

20,000.00 19,657.00 19,657.00 343.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและสังคม 

โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้าน
การทุจริต 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและสังคม 

โครงการลดภาวะโลกร้อน 
หมอกควันและไฟป่า 

5,000.00 3,440.00 3,440.00 1,560.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและสังคม 

โครงการปรับเกลี่ยสิ่งกีดขว้างล า
น้ าแม่กลาง เช่นวัชพืช ไม้ ทราย 
ฯลฯ 

100,000.00 72,000.00 72,000.00 28,000.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและสังคม 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที ่1 ต าบลดอยแก้ว 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและสังคม 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที ่3 ต าบลบ้านหลวง 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและสังคม 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที ่4 ต าบลบ้านหลวง 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและสังคม 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 20,000.00 19,220.00 19,220.00 780.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและสังคม 

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรรมตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

25,000.00 17,775.00 17,775.00 7,225.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและสังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่
อาชีพศิลปประดิษฐผ์้าใยบัว หมู่
ที่ 1 ต าบลดอยแก้ว 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและสังคม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลจอมทอง 

150,000.00 102,950.00 102,950.00 47,050.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและสังคม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
กองทุนสวัสดิการชุมชน (ออม
วันละบาท) 

10,000.00 7,975.00 7,975.00 2,025.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม  

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลต าบลจอมทอง 

330,000.00 218,809.00 218,809.00 111,191.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

3,905,320.00 3,904,320.00 3,904,320.00 1,000.00 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ห้องสมุดเทศบาล 

5,000.00 3,140.00 3,140.00 1,860.00 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการจดัซื้อเครื่องท าน้ าเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 
จ านวน 6 เครื่องๆละ 14600 
บาท 

87,600.00 84,000.00 84,000.00 3,600.00 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

อุดหนุนโรงเรียนศรจีอมทอง 6,992,000.00 6,491,320.00 6,491,320.00 500,680.00 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทง 

90,600.00 90,563.75 90,563.75 36.25 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการประเพณีท าบุญตัก
บาตรวันข้ึนปีใหม ่

15,000.00 14,860.00 14,860.00 140.00 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการประเพณีท าบุญสืบ
ชะตาศาลหลักเมือง 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการประเพณีถวายเทียน
เข้าพรรษา 

16,450.00 16,450.00 16,450.00 0.00 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการประเพณีลอยกระทง
หมู่ที่ 1 ต าบลดอยแก้ว 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

34. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 
 

โครงการประเพณีลอยกระทง
หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

35. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 
 

โครงการประเพณีลอยกระทง
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหลวง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม  

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

36. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 
 

โครงการประเพณีลอยกระทง
หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

37. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 
 

โครงการประเพณีลอยกระทง
หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหลวง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการประเพณีลอยกระทง
หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหลวง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการประเพณีลอยกระทง
หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการประเพณีลอยกระทง
หมู่ที่ 5 ต าบลข่วงเปา 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

41. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการประเพณีลอยกระทง
หมู่ที่ 6 ต าบลข่วงเปา 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

42. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการประเพณีลอยกระทง 
หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

43. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 
 

โครงการประเพณีลอยกระทง 
หมู่ที่ 11 ต าบลข่วงเปา 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

44. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการประเพณีสมโภชวัดดอย
แก้ว 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

45. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการประเพณียี่เป็งวัดพระ
ธาตุ 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

46. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการประเพณีบวงสรวงดวง
พระวิญญาณพระยาอังครฎัฐะ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

47. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส 
หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม  

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

48. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส 
หมู่ที่ 5 ต าบลข่วงเปา 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

49. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส 
หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

50. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการประเพณีสีเ่ป็งวัดข่วง
เปา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

51. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการพรรษาสมัพันธ์ อบรม
จริยธรรม คณุธรรม อ าเภอ
จอมทอง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

52. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 126,000.00 125,328.00 125,328.00 672.00 

53. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 
 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

186,577.00 186,577.00 186,577.00 0.00 

54. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การก าจัดขยะ 

100,000.00 64,742.00 64,742.00 35,258.00 

55. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปี
ใหม ่
 

8,000.00 2,295.00 2,295.00 5,705.00 

56. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

โครงการควบคมุและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

50,000.00 49,937.60 49,937.60 62.40 

57. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

โครงการควบคมุป้องกัน
โรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 

100,000.00 99,515.00 99,515.00 485.00 

58. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
และบรหิารจดัการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบล
จอมทอง 

50,000.00 47,633.00 47,633.00 2,367.00 

59. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
เอดส ์
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม  

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

60. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรสีวางควัฒน วรขัตตยิราช
นาร ี

20,000.00 18,020.00 18,020.00 1,980.00 

61. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพในชุมชน 

10,000.00 3,300.00 3,300.00 6,700.00 

62. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมพัฒนาด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

165,000.00 157,398.00 157,398.00 7,602.00 

63. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

220,000.00 219,682.00 219,682.00 318.00 

64. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

100,000.00 85,250.00 0.00 14,750.00 

65. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

100,000.00 92,333.00 92,333.00 7,667.00 

66. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

โครงการจดักิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

2,500.00 2,020.00 2,020.00 480.00 

67. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

โครงการจดักิจกรรมวันเทศบาล 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 

68. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

อุดหนุนเทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ 35,000.00 31,447.30 31,447.30 3,552.70 

69. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
จอมทอง 

222,000.00 149,162.90 149,162.90 72,837.10 

70. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี

10,000.00 9,850.00 9,850.00 150.00 

71. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

200,000.00 111,940.00 102,940.00 88,060.00 

72. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
บุคลากร 

โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับพนักงาน 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลจอมทอง 

90,000.00 62,058.00 62,058.00 27,942.00 
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1.5 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

13 4,672,700.00 11 4,330,700.00 8 1,772,800.00 2 342,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

27 876,800.00 12 303,017.00 12 303,017.00 15 573,783.00 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

52 12,798,547.00 30 11,419,367.75 30 11,419,367.75 22 1,379,179.25 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 100,000.00 1 64,742.00 1 64,742.00 0 35,258.00 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

11 633,000.00 9 607,780.60 9 607,780.60 2 25,219.40 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

9 672,230.00 8 484,503.20 7 390,253.20 1 187,726.80 

7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบุคลากร 

2 110,000.00 1 62,058.00 1 62,058.00 1 47,942.00 

รวม 115 19,863,277.00 72 17,272,168.55 68 14,620,018.55 43 2,591,108.45 
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กราฟแสดงผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2523 
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กราฟแสดงผลการด าเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2523 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

จากการคาดการณ์ว่าในปี 2564 จ านวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 20 ท าให้เทศบาลต าบล
จอมทองเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์  ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ดั้งเดิม จึงท าให้ทุกหน่วยงานต้อง
เตรียมการวางแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุ และสภาพสังคมในปัจจุบันมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น ท าให้
ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านตามล าพังในเวลากลางวันไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใคร เกิดความเหงาน ามาซึ่งภาวะซึมเศร้า   
อีกทั้งการน าแนวคิดการพัฒนาแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง ลดการตายก่อนวัย
อันควรจากโรคไม่ติดต่อและการมีสุขภาพจิตที่ดี เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ   
การกระจายบริการด้าน สาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน ขยายสวัสดิการ
สังคมให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม เน้นการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายดูแลซึ่งกันและกันไม่ทอดทิ้งกัน การใช้
พลังจากเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งถือว่าเราคือครอบครัวเดียวกัน 
และเชื่อว่าสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี คือจุดเริ่มต้นของสังคมคุณภาพ 

2.2 ข้อสังเกต 

เทศบาลต าบลจอมทอง มีการขยายตัวของชุมชนแต่ละชุมชนจะมีบริบทที่แตกต่างกัน        
มีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เทศบาลต าบลจอมทองควรมีแนวทาง
ในการพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสินค้าชุมชนและบริการขั้น
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมภายในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนได้รับประโยชน์ อีกทั้งต้องปรับองค์กรตามวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) ยึดนโยบายการป้องกันโควิด 19 ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง มีแนวทางการ
ถ่ายทอดความรู้ลักษณะเรียนออนไลน์ เช่น โปรแกรม Zoom 

2.3 ข้อเสนอแนะ 

เทศบาลต าบลจอมทองต้องประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติ
ด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพ่ือวัดถึง
ความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composit 
indicators) ของแต่ละโครงการ ซึ่งจะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของ
การประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

2.4 ผลจากการพัฒนา 

เทศบาลต าบลจอมทองด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ โดยน าหลัก
คุณธรรม  “พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา” ซึ่งการบริหารงานของเทศบาลต าบลจอมทอง มุ่งเน้นการท างาน
โดยใช้พลังจากเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนนั้นจะไม่ประสบความส าเร็จ
หากไม่ได้รับการร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ ในการแก้ปัญหา และเนื่องจากเทศบาลต าบลจอมทอง ในฐานะที่



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 50 
 

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงเห็นถึงความส าคัญในการใช้กลไกการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย และภาคประชาสังคม มาเป็นหลักในการบริหารจัดการการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริการสาธารณะ  

2.5 ผลสรุปภาพรวม 

เทศบาลต าบลจอมทอง ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการประเมินว่ามี
การน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์
ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้อง
ประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น เทศบาลต าบลจอมทองจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้
ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอมทองสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และการ
ก าหนดแผนสามารถตอบสนอง ต่อการท างาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ โดย
ประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       
กับ แผนด าเนินงาน โครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ และการน าข้อมูลจากระบบ e-Plan 
รายงานสรุปผลแผนพัฒนา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องใกล้เคียง ส าหรับใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลจอมทอง และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการท างานในปีต่อไป 
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ค ำสั่งเทศบำลต ำบลจอมทอง 
ที ่846/2563 

เรื่อง  แก้ไขค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
****************************** 

   ตามค าสั่งเทศบาลต าบลจอมทอง ที่  945/2561 ลงวันที่   25  มีนาคม  2561             
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งกรรมการบางท่าน และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 28  เทศบาลต าบลจอมทอง
จึงขอแก้ไขค าสั่งดังกล่าวข้างต้น โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง
แทนคณะกรรมการเดิม  ประกอบด้วย 
 

1. นายวัน  ศรีวิทะ   รองประธานสภาเทศบาลฯ กรรมการ 
2. นางเกศนี  วิชัยชาต ิ  ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ กรรมการ 
3. นายชาญ  วงศ์พรม   ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ กรรมการ 
4. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ต.ดอยแก้ว  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
5. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ต.ข่วงเปา   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
6. นายวิลาศ  กล่อมสุนทร  ผู้แทนส่วนราชการ  กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจอมทอง  ผู้แทนส่วนราชการ  กรรมการ 
8. นายเพชร  แสนใจบาล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9. นายนิคม  ขัติยศ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10. นายศักดิ์เกษม กุรรังษี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการ 
11. นายชัยอนันต์ ค าแปง   นักบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 

 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ                

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 
 
 
 
 (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ..../ 



(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่   25   เดือนกันยายน   พ.ศ. 2563 
 

ลงชื่อ 
  
                 (นายอุดม  ค าวัน) 
          นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง 



แบบท่ี  1  แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค ำชี้แจง :  แบบที่ 1    เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น  
โดยจัดท ำกำรประเมินและรำยงำนทุก ๆ  ครั้ง หลังจำกท่ีองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผน 
ยุทธศำสตร์แล้ว 
เทศบำลต ำบลจอมทอง     อ ำเภอจอมทอง     จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำร
ด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรส่วนท้องถิ่น   

1. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำแผนท้องถิ่น   

2. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   

3. มีกำรประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ   

4. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   

5. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น    

6. มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร์   
    กำรพัฒนำ 

  

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำส่วนท้องถิ่น   

7. มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญของท้องถิ่นมำจัดท ำฐำนข้อมูล   

8. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดท ำแผน   

9. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น  (SWOT) เพ่ือประเมินสภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น   

10. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภำพ
ของท้องถิ่น 

  

11. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ของท้องถิ่น 

  

12. มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน   

13. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น   

14. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ   

15. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด   

16. มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   

17. มีกำรจัดท ำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์   

18. มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์   

19. มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์หรือไม่   

 



 
 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
เทศบาลต าบลจอมทอง 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง  การเลือกตัง้ ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ์ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ รว่มรับประโยชน์ ร่วมแกไ้ขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

  



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

20 
(5) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโยลี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

  



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖0 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ืองโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพฒันา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยง
ดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ของเทศบาลต าบลจอมทอง 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ี
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไร จ านวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายไดต้ามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนนิการในเชิงปรมิาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดคา่ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการที่ไดร้ับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ 
 
  

๑๐  

 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคือ
อะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) 
การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยดึวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยดึหลักการ
น าไปสู่ปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิอยา่งจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (๓) การ
ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  

  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเนน้ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ ์

(๕)  

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติ ได้  (๔) เป็นเหตุ เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง           
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  



แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ของเทศบาลต าบลจอมทอง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม 
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท ำแบบประเมินท ำเครื่องหมำย ()     

1.  เพศ   (   )  ชำย  (   )  หญิง 
 

2.  อำยุ  (   )  ต่ ำกว่ำ  25  ปี (   )  25 - 40  ปี   
  (   )  41 – 60  ปี (   )  มำกกว่ำ  60  ปี  

 
3.  กำรศึกษำ (   )  ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ/ประถมศึกษำ (   )  มัธยมศึกษำ/ปวช./ปวส./เทียบเท่ำ   

   (   )  ปริญญำตรี            (   )  สูงกว่ำปริญญำตรี  
     

4.  อำชีพ (   )  รับรำชกำร    (   )  เอกชน/รัฐวิสำหกิจ/ค้ำขำย 
   (   )  รับจ้ำง/เกษตรกร   (   )  นักเรียน/นักศึกษำ  

          (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 
 

ส่วนที่  2  การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลจอมทอง ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตาม    ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ค าอธิบาย  :  1.  มีทั้งหมด  7  ยุทธศำสตร์  ในแต่ละยุทธศำสตร์มี  9  ข้อ (ประเด็นกำรพัฒนำ) 
         2.  แต่ละข้อมี  10  คะแนน           
           3.  ให้ผู้ที่ท ำแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่  0 – 10  คะแนน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    

 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากร 
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 
 

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