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บทที่  1 
 

บทน ำ 
 
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  13 พ.ศ. 2552 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  
จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้อง
มีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จ
ของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการคือ  

1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
2)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร  
3)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน 
5)  ท าให้เกิดความเด่นชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System Attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม”    
จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล”    
ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่
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และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(Cost-Effective) ด าเนินงานด้านต่าง ๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่าง ๆ  การระบุปัญหาที่ เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง 
และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็น
และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบก
รับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว 
(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัย
พนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่ง
หนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การ
ประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัด
ว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่
สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะ
ด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใด ๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผล
ในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูก
จัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็น
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กระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การ
บริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลจอหอ  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  
พ.ศ.  2561  หมวด  6  ข้อ 29  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้อง
ด าเนินการ   
   (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจอหอ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ  จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  
ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน

ทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และ
แนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)  ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่
ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของ
ท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (Environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (Input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (Policy 
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outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (Policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (Policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่ จะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่
พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผน 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  

และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืน  ๆ  เมื่อมี
การใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ความส าคัญของการ
ติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลง
ให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้
เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล    
1)  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) ประจ าปี 2564  

ของเทศบาลต าบลจอหอ 
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2)  เพ่ือประเมินศักยภาพการแปลงแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านต่าง ๆ  ของเทศบาลต าบลจอหอ   

3)  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลและ
การด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลจอหอ 

4)  เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร  ปรับปรุงแผนงาน
โครงการ  กิจกรรมของเทศบาลต าบลจอหอให้ดียิ่งขึ้น 
 

3.  ขัน้ตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 1   

แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท 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 าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
   

ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 29 (1)   

 

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 29 (2)   

 

  ขั้นตอนที่ 4    
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 29 (3)    

   

ขั้นตอนที่ 5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถงึ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 29 (3)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 
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4.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ   ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจอหอ   โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  
2562  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

5.  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลจอหอ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

5.1  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม ่

5.2  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.3  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.4  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
5.5  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

6.  ระเบียบ  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ  2  ประการ  ดังนี้ 

6.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  4  ประการ  ดังนี้ 
 (1)  ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่   คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders)     ในท้องถิน่  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 (2)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
 (3)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
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ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีได้   

(4)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับ
จากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น   

(5)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
 เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนิน
โครงการ  ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผล
ตามท่ีตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

 6.2  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
      ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร
สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(2)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
      โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสาร
การด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 

7. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
    สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณา
เครือ่งมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

7.1  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
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     แบบตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  แบบที่  1     แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่  2     แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ข้อมูลในระบบ e-phan (www.dla.go.th) 
7.2  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   
  แบบติดตามและประเมินผลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 

2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  แบบตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  แบบที่  1     แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
  แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
                                  จอหอในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

8.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
1)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
2)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน า
โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

4)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

6)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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7)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่    

8)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

9)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการที่ มี
ลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทน
น้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย  
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บทที่  2 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลจอหอ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“จอหอน่ำอยู่  บริหำรสู่สำกล  ชุมชนพอเพียง  พัฒนำเมืองแบบบูรณำกำร” 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
            คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  6  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
           2.1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ผังเมือง สำธำรณูปโภค 

1)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2)  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝายท านบกั้นน้ า  พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า  
     ระบบประปา 
3)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า การปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขต 
     ชุมชนและท้องถิ่น  
4)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกับหน่วยงานอื่น ท้องถิ่นเพ่ือลดความทับซ้อนของที่ดินแก่ 
 ประชาชน 
5)  ผังเมืองรวมของท้องถิ่น ผังเมืองรวมของจังหวัด 
6)  จัดการสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

2.2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
      1) การจ ากัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียในชุมชน 
     2) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
    และสิ่งแวดล้อม 

                 3) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
                 4)  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจรผู้รับบริการ 
 5) จัดการด้านสาธารณสุข สุขภาพการรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
                       โรคระบาด การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 
     2.3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
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                 1) จัดโครงสร้างขององค์กรให้มีปะสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายบริหารอย่างโปร่งใส 
   ตรวจสอบได้ 
                 2) ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ  ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
  3)  พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความสอดคล้อง 
  4) ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 5) ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนและบุคลากรภาครัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         2.4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมประเพณีและกีฬำ 
               1) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาท้ังในและนอกโรงเรียนทั้งระดับก่อนวัย 
  เรียน ประถม  มัธยม  และระดับปริญญาตรีภาคประชาชนโดยประสานการสนับสนุน 
    งบประมาณ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
               2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านกีฬาและส่งเสริมกีฬานานาชาติ 
 4) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศให้ 
  สถานศึกษา โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
  การเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
         2.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมสงเครำะห์ จัดระเบียบชุมชน สังคมและควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
               1) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV 
 2) สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม ชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ          

     3) ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น  
  เยาวชน วัยท างาน และวัยชรา 

               4)  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาด้านสาธารณภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
               5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและปลอดภัยโดยส่งเสริมและ 
  สนับสนุนจากต ารวจบ้าน 
          2.6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนอำชีพ กำรลงทุน อุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยว 
               1) ส่งเสริมผู้ประกอบรายย่อยและประสานกับหน่วยงานราชการ  เอกชน ประสานงาน 
   การลงทุนเพ่ิมช่องทางการตลาด 
               2) ส่งเสริมสินค้า OTOP และพัฒนาคุณภาพการผลิตเพื่อยกระดับเป็นสินค้าส่งออก 
               3) ประสานงานกับทุกภาคส่วนเป็นยุคอุตสาหกรรมเป็นการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและ 
   การลงทุน 
  4) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว  เชิงนิเวศ   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               5) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพภายในชุมชน 
               6) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.  เป้ำประสงค์ 
          3.1  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การคมนาคม สะดวกปลอดภัย 
 3.2  เพ่ือจัดระเบียบชุมชนสังคมผู้ประกอบการให้มีความเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการจัดทรัพยากรธรรมชาติ 
       และสิ่งแวดล้อม 
  3.3  เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

3.4  เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
         3.5  เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและ 
  ท านุบ ารุงอนุรักษ์สืบสานคงอยู่คู่ท้องถิ่น 
 
       3.6  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนวางแผนพัฒนาและการติดตามและเพ่ิมศักยภาพ 
                การบริหารจัดการพัฒนาองค์กร 

          3.7  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ 
 

4.  ตัวช้ีวัด 
4.1  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80 
4.2  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  80  น่าอยู่อย่างสงบสุข 
4.3  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  80  
4.4  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ 80  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
4.5  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 80  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
4.6  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา  
     วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
 

5.  ค่ำเป้ำหมำย 
5.1  โครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  - ระบบสาธารณูปโภค มีเพียงพอต่อความต้องการ  
  - มีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ดี 
5.2  การจัดการขยะมูลฝอยน้ าเสีย ได้รับการจัดเก็บและบ าบัดอย่างถูกวิธี และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
5.3  การบริหารจัดการของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพและสามารถด าเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย 
 ในระดับต่าง ๆ 
5.4  บุคลากรด้านการศึกษามีศักยภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการศึกษาการเรียนรู้ตลอด 
 ชีวิตทุกรูปแบบ 

 5.5  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับการบริการ 
  ทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

5.6  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน และสถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
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6.  กลยุทธ์ 
6.1  จ านวนถนนได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภคท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้ใช้

งานตามปกติ 
      6.2  การสร้างจิตส านึกในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          6.3   การปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
          6.4  ปรับปรุงโครงสรา้งการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
            สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 
          6.5  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่าง ๆ  ในการเตรียมความพร้อมใน 
                 การป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและ 
                 สถานที่ส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัย 
            ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 
 
 

7.  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
7.1  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
7.2  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
7.4 การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
7.5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

8.  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
      การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจอหอมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 
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9. กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
 9.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ผลการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจอหอจากการจัดท า
แบบสอบถาม และการจัดประชุมเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจอหอ จาก
ตัวแทนประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 27 ชุมชนในเขตเทศบาลพบปัญหา และความต้องการในเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 
           1. ปัญหาท่อระบายน้ าไม่ได้มาตรฐานและให้ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ าอย่างต่อเนื่อง 
  2. ปัญหาน้ าท่วมขัง ท่อระบายน้ าอุดตัน ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นของน้ าขัง 
 3. การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม 
 4. ต้องการเห็นโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 5. ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ท่ัวถึง และเพียงพอ และการรักษาความสะอาดถนนสายต่างๆ 
 6. ปัญหาการปล่อยน้ าเสีย และทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลอง 
 7. ปัญหาดอกธูปฤาษีฟุ้งกระจายในอากาศ 
 8. ต้องการจัดระบบการดูแล และบ ารุงรักษาพ้ืนที่สวนหย่อม 
 9. ต้องการให้ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
 10. ต้องการให้แก้ปัญหาทางเท้าคือให้มีการจัดระเบียบทางเท้าประชาชนเดินได้อย่างสะดวก 
 11. ต้องการให้มีการจัดระเบียบผังเมืองให้ได้มาตรฐาน และสามารถบังคับใช้ได้ 
 12. ต้องการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการท าบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนด ารงชีวิต 
  ได้อย่างพอเพียง 
 13. ต้องการให้ปลูกต้นไม้บริเวณถนนสาธารณะเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
 
ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบัน และโอกำสกำรพัฒนำในอนำคต
ของเทศบำลต ำบลจอหอ  ด้วยเทคนิค  SWOT  ANALYSIS 
 

จุดแข็ง    ( S : Strength ) 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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1. มีเนื้อที่กว้างใหญ่ประชากรยังไม่หนาแน่นสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเหมาะสม 
2. เป็นชุมชนทางผ่านในและรอบเมืองเชื่อมต่อกับถนนบายพาสรอบจังหวัดนครราชสีมาการคมนาคม

ผ่านทั้งทางบก/รถไฟ เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์-ชัยภมูิ-ขอนแก่น และจรดกับถนนมิตรภาพ 
3. มีแหล่งน้ าส าคัญ คือล าบริบูรณ์ ฝายกั้นน้ า 1 แห่ง เขื่อน 1 แห่ง คลองชลประทานผ่านพื้นที่เกษตร

บางส่วนมีสวนเฉลิมพระเกียรติพ้ืนที่ 72,000 ตารางเมตร 
4. เป็นย่านชุมชนเศรษฐกิจ ประกอบด้วยการพาณิชกรรม  มีธนาคาร 5 แห่ง ตลาดสด 2 แห่ง  

สถานบริการน้ ามัน 3 แห่ง ปั๊มแก๊สรถยนต์ 1 แห่ง สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 
65 แห่ง สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  111  แห่ง  
(ข้อมูล กองสาธารณสุขฯ เดือน เมษายน 2564) 

5. ประชากรมีอาชีพที่หลากหลาย เช่นการปลูกข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ (โค สุกร
ขุน) และสัตว์ปีก อาชีพการบริการ ร้านอาหารขายของช า มีกลุ่มออมทรัพย์ 6 กลุ่ม กองทุน SML 
6 กองทุน 

6. เป็นประตูเข้าออกเมืองโคราชมีการคมนาคมสะดวก 
7. มีวัดเป็นที่รวมจิตใจของชาวพุทธ 4 แห่ง วัดท่ามะยม วัดสูง วัดช่องอู่ และวัดบ้านปูน มีประเพณีที่

โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ การท าบุญตักบาตร การรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์  
แห่เทียนพรรษา ลอยกระทง ฯลฯ 

8. เทศบาลมีบุคลากร  46 คน ลูกจ้างประจ า 7 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ  9 คน พนักงานจ้าง
ทั่วไป 50 คน พนักงานครูเทศบาล  3  คน  รวมทั้งหมด  115  คน เพียงพอต่อการให้บริการและ
สนับสนุนการพัฒนา  
(ข้อมูล งานการเจ้าหน้าที่ เดือน ตุลาคม 2564) 
 

จุดอ่อน  ( W : Weakness ) 
1. ได้รับผลกระทบต่อทางระบายน้ าในธรรมชาติ/น้ าแช่ขังจากการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรเป็น

จ านวนมาก 
2. ผลจากการเป็นทางผ่านของถนนสายหลักหลายเส้นทางปริมาณรถยนต์มากสภาพถนนคับแคบการ

จอดรถยนต์ไม่เป็นระเบียบ เป็นทางผ่านรถยนต์ รถไฟ และประชาชนสัญจรประจ าส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัย และเกิดอุบัติเหตุ ถนนบางจุดเป็นที่ราบต่ า ช ารุด ขาดการบ ารุงรักษาที่ได้มาตรฐาน 

3. แสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงและที่สาธารณะไม่เพียงพอขาดการปรับปรุงอุปกรณ์/หลอดไฟและติดตั้ง
ไฟฟ้าเพ่ิมเติม 

4. บริการประปาไม่ครอบคลุมขาดการขยายเขตท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะฤดูแล้งสภาพน้ าประปาไม่
สะอาด 

5. ขาดการปรับปรุงภูมิทัศน์/พ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสม และสวยงาม 
6. ขยะตกค้าง/ขาดการคัดแยกขยะ/ระบบก าจัดขยะยังขาดมาตรฐาน 
7. ประชาชนขาดความรู้ วินัย และจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 



18 
 

 

8. มีประชากรแฝงจ านวนมากก่อให้เกิดภาระในการจัดการสาธารณูปโภค 
9. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ยังขาดสวัสดิการที่ดี และครอบคลุม 
10.  เทศบาลยังขาดบุคลากรที่ช านาญเฉพาะทางในการยกระดับความรู้วิชาการเทคโนโลยีทันสมัยเพ่ือ

การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
 

โอกำส (O : Opportunity) 
1. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนยกระดับการเรียนรู้ วางแผน รวมกลุ่ม 

และฝึกฝนตนเองประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ 
2. การกระจายอ านาจการปกครองให้แก่ท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ท้องถิ่น(อปท.)สามารถพัฒนาตนเอง

บริหารจัดการภายใต้ความต้องการของพ้ืนที่และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว
ในการใช้จ่ายงบประมาณ 

3. นโยบายการบริหารจัดการแนวใหม่ที่ต้องมุ่งการท างานแบบเน้นผลสัมฤทธิ์ คือ มีทิศทางชัดเจนมี
การวัดผล(ตัวชี้วัด)ฐานข้อมูล และเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้อง 

4. นโยบายทางเลือกของจังหวัดเป็นการใช้แสงอาทิตย์   ลมชีวมวลเพ่ือลดการใช้พลังงานพาณิชย์ 
และให้ อปท. สนับสนุนชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์จังหวัดเน้นการพัฒนาเมืองเป็นประตูอีสาน และภาคกลางสนับสนุนให้เกิดการขนส่ง 
LOGISTIC ที่ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว และเพ่ิมมูลค่าสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตร 

6. นโยบายการส่งเสริมของรัฐบาลให้ท้องถิ่นพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องวิถีชีวิตภูมิปัญญาวัฒนธรรม
สามารถบูรณการความร่วมมือกับเอกชนในพ้ืนที่ได้ 

7. มีหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนภารกิจที่เก่ียวข้องและประสานงบประมาณท่ีชัดเจน เช่น อบจ. ผัง
เมืองสาธารณสุขฯ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ฯลฯ 

8. เทศบาลเป็นสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร และน า
นวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในท้องถิ่นของตนเอง 

9. มีพ้ืนที่กว้างใหญ่เหมาะแก่การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
10. มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงงานสถานประกอบการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ และใกล้เคียงส่งเสริมให้มี

การจ้างงาน และการขยายตัวของที่อยู่พักอาศัย บ้านจัดสรร หอพัก บ้านเช่า ฯลฯ 
 
 

 

    ข้อจ ำกัด (T : Threat) 
1. ความไม่แน่นอนทางการเมืองระดับประเทศส่งผลกระทบต่อนโยบายรัฐบาลการบริหารจัดการ

งบประมาณและกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเศรษฐกิจ
ถดถอย 
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2. มีประชากรแฝงไม่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลท าให้ขาดการจัดระเบียบและการ
จัดการรายได้ต่อหัวกระทบต่อการให้บริการสาธารณะในเขตเทศบาล 

3. อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เยาวชนได้รับข่าวสารอิสระขาดการควบคุมก่อให้เกิดค่านิยม
ทางวัตถุพฤติกรรมเสี่ยงไม่พึงประสงค์ และคุณธรรมจริยธรรมแย่ลง 

4. การไม่บูรณการของภาครัฐในการบังคับกฎหมายก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าขณะเดียวกัน อปท.ไม่
สามารถด าเนินการน าเทศบัญญัติสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 

5. ภาวะโลกร้อนกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพของจิตใจ และมีสาธารณภัยต่าง ๆ เกิดข้ึนบ่อยครั้งใน
พ้ืนที่ เช่น ความแห้งแล้ง พายุ น้ าท่วม โรคระบาด 

6. ความไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นของชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 

10.  กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
      ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดำน 
สถำนกำรณ์ภำพ 

แวดล้อมภำยนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบขำยและปริมำณของ
ปัญหำ/ 

ควำมต้องกำร 

พ้ืนที่เปำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวังและ 
แนวโนมอนำคต 

1. โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน/
สำธำรณูปโภค 
 

1) แหล่งน้ าในการเกษตร
และน้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคพอเพียง 
ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 
มีเพียงพอต่อความต้องการ 
 

- ในเขตเทศบาล 
 
 
 

- ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะสามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ี
ได้ทั้งหมด 
 

- ไฟฟ้าสาธารณะ 
มีติดตั้งตามถนน 
สายต่าง ๆ 
 

- ทางและที่
สาธารณะใน 
เขตเทศบาล 
 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกัน 
การเกิดอาชญากรรมได ้

3) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 
 

- ราง/ท่อระบายน้ า 
ยังอุดตันในช่วงฤดูฝน 
-วางท่อระบายน้ าให้ใหญ่ขึ้น
เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 
 

- ขุดลอกราง
ระบายน้ าพื้นที่
ในเขตเทศบาล 
-มีท่อระบายน้ า
ใหญ่เพื่อป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

- ก่อสร้างรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  
ไม่อุดตัน ไมส่่งกลิ่น
เหม็นก่อความร าคาญ 
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ดำน 
สถำนกำรณ์ภำพ 

แวดล้อมภำยนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบขำยและปริมำณของ
ปัญหำ/ 

ควำมต้องกำร 

พ้ืนที่เปำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวังและ 
แนวโนมอนำคต 

2.ด้ำน
สำธำรณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

1.จ านวนประชากรที่บรโิภค
อาหารปลอดภัย 
 

-ความรู้ความเข้าใจ 
ในการบริโภคอาหาร 
 

-ประชากรที่อยู่
ในเขตความ
รับผิดชอบของ 
เทศบาล 
 

-ประชากรในเขต
เทศบาลมคีวามรู้และ
ความเข้าใจในการ
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยและป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อที่
เกิดจากบรโิภคอาหาร 
 

2.ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นตาม
จ านวนประชากรในเขต
เทศบาล 
 

-ปริมาณขยะมลูฝอย 
ที่เพ่ิมมากข้ึน 
 

-พื้นที่ในเขต
ความรับผิดชอบ
ของเทศบาล 
 

-ปริมาณขยะมลูฝอย
ลดลงร้อยละ 5 ของ
ปริมาณขยะมลูฝอยท่ี
จัดเก็บได้ในแตล่ะวัน 
 

3.จ านวนผู้ป่วยด้วย
โรคตดิต่อท่ีเพิ่มขึ้น 
 

-ความรู้ความเข้าใจใน 
การป้องกันและควบคมุ
โรคตดิต่อ 
 
 
 

-ประชากรที่อยู่
ในเขตความ
รับผิดชอบของ 
เทศบาล 

-ประชากรในเขต
เทศบาลมคีวามรู้และ
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อและสามารถ
ป้องกันตนเองจาก 
โรคตดิต่อท่ีเกิดขึ้นได ้

3. ด้ำนบริหำร 
จัดกำรที่ดี 
 

1. การเผยแพร่ข้อมูล 
กิจกรรมผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลอาจไม่ทั่วถึง
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 
 

- มีการเผยแพร่ข่าวสารเพิ่ม
มากขึ้น 

 
 
 

- เพิ่มช่อง
ทางการ
ประชาสมัพันธ์
ให้ประชาชนใน 
เขตเทศบาล 

- เผยแพร่ข้อมลูผ่านสื่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์และ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อ
บริการประชาชน 

2.ตรวจสอบการบริหารของ
เทศบาลให้มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้

-ให้ประชาชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการพัฒนา 
และตรวจสอบการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

-การด าเนินงาน
ของเทศบาล
ต าบลจอหอ 

- การบริหารงานของ
เทศบาลมคีวามโปร่งใส
และตรวจสอบได ้

4. ด้ำนกำรจัด
ระเบียบชุมชน
และรักษำควำม
สงบเรียบร้อย 

-พ่อค้าแม่ค้าวางของขายรุก
ล้ าทางเท้าและมีความไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

- ท าให้ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกจากการสัญจร
บนทางเท้า 
 

- จัดพื้นท่ี
บริเวณถนนรัตน
ภิธานให้มีความ
สะอาดและ

- ขอความร่วมมือพ่อค้า
แม่ค้าอย่าวางของบน
ทางเท้าและ 
รุกล้ าบนฟุตบาท 
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เรียบร้อย 
-ประชาชน
สามารถเดินทาง
โดยสะดวก 
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ดำน 
สถำนกำรณ์ภำพ 

แวดล้อมภำยนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบขำยและปริมำณของ
ปัญหำ/ 

ควำมต้องกำร 

พ้ืนที่เปำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวังและ 
แนวโนมอนำคต 

5. ด้ำนกำร
วำงแผน 
กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน 
พำณิชยกรรม
และ 
กำรท่องเท่ียว 

1) การเพิ่มรายได้ของ
ประชาชนให้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์  
 
 
 

- ส่งเสริมอาชีพโดยจัดหา
อาชีพเพื่อน ามาให้ความรู้
ให้แก่ประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 
 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล  
 
 
 
 
 

-ท าให้ประชาชนมีรายได้
ที่เพ่ิมขึ้นมาเพื่อด าเนิน 
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 

2.การปรับปรุงพ้ืนท่ีให้เป็น
พื้นที่เกษตรกรรมสามารถ
ปลูกผักปลอดสารพิษได้
ตลอดทั้งป ี

- ท าการปลูกพืชผักปลอด
สารพิษเพื่อน ามาจ าหน่าย
และบรโิภค 
 

-พื้นที่ประชาชน
ในเขตเทศบาล 

-ท าให้ประชาชนได้
บริโภคผักปลอดสารพิษ
ที่มีประโยชน์ และได้
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
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บทที่  3 
 

วิธีกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองโดยในการจัดท าแผนพัฒนานั้น  จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  
2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น  ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท าหรือทบทวนหรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองได้ต่อไป  และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด  และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ  ที่มีประสิทธิภาพ
ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ในท้องถิ่น 

  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่
การบูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  สามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับที่  12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี       
ไทยแลนด์  4.0  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 
   

  โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ  ได้ก าหนดกรอบแนวทาง
และเครื่องมือในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ประจ าปี  2564  ของ
เทศบาลต าบลจอหอ  จึงแบ่งการด าเนินการติดตามและประเมินผลออกเป็น  2  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่  1 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการประเมินตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบ
ไปด้วยแบบประเมิน  1  แบบ  ดังนี้ 

 แบบแนวทำงกำรพิจำรณำติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2561 

  วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโดยใช้การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่  โครงการต่าง ๆ  ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง
กับการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ 

  ระยะเวลำในกำรติดตำม 
  ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

  องค์ประกอบของแบบ 
  แบบแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

  ส่วนที่  1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
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   1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.2  การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 
   1.3  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
    (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 
    (4)  วิสัยทัศน์ 
    (5)  กลยุทธ์ 
    (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
    (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
    (8)  แผนงาน 
    (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  ส่วนที่  2  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
   2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
   2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
   2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
   2.4  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   2.5  โครงการพัฒนา 
    (1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
    (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
    (3)  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ 
     ได้ถูกต้อง 
    (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
    (5)  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
     และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
    (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand 4.0 
    (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
    (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง   
    มั่งค่ัง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 
    (9)  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) 
    (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ 
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    (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
    จะได้รับ 
    (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ขั้นตอนที่  2 
 

  การติดตามและประเมินผลตามแนวทางคู่มือการติดตามและประเมินผล  การจัดท าและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ประจ าปี  2564  ของเทศบาลต าบลจอหอ มี
รายละเอียดวิธีการด าเนินการติดตามและประเมินผล  ประกอบไปด้วยแบบรายงาน  3  แบบ  ดังนี้ 

แบบท่ี  1  แบบกำรช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลจอหอ 

  วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจอหอ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
การด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ว่าด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด  
อย่างไร 

  ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องส าหรับเทศบาลต าบลจอหอประเมินตนเองและส าหรับคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล  ว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีถูกต้องหรือไม่  โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าแผนกรอกข้อมูลตามแบบดังกล่าว 
 
  ระยะเวลำในกำรติดตำม 
  หลังจากด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  6  ข้อ 
  ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  7  ข้อ 
 

แบบท่ี  2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอรายปี  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถน าไปใช้
ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  โดยมีประเด็นใน
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การติดตาม  2  ประเด็น  คือ  (1)  การติดตามผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี  (2)  ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ประโยชน์ 
  1)  เป็นเครื่องมือส าหรับเทศบาลที่น าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี  เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงาน 
  2)  เป็นเครื่องมือส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  เพ่ือใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

  ระยะเวลำในกำรติดตำม 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานหลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
 

  องค์ประกอบของแบบ 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ  1  ส่วน  
คือ 
  ส่วนที่  1  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
   -   จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)   
                            แยกตามยุทธศาสตร์ 
   -  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ประจ าปี  2564 
   -  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2564 
 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลจอหอตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
 
 
  ประโยชน์ 
  1)  เป็นเครื่องมือส าหรับเทศบาลต าบลจอหอที่น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
  2)  เป็นเครื่องมือส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพ่ือในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

  ระยะเวลำในกำรติดตำม 
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  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลหลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

  องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์   ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ  1  ส่วน  คือ 
  ส่วนที่  1  ยุทธศาสตร์และโครงการใน ปี  2564 
   -   ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 
 

แบบท่ี  3/2  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอในภำพรวม 

  วัตถุประสงค์ของแบบ 
  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม 
 

  ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล 
 

  ระยะเวลำในกำรติดตำม 
  เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจอหอ  และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 

  องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในภาพรวม  ประกอบไป
ด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ  2  ส่วน  คือ   
  ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
   -   เพศ 
   -  อายุ 
   -   การศึกษา 
   -  อาชีพหลัก 
  ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในภาพรวม 
   1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
   2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
   3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
   4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 
   5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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   6)  การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
   8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
   9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

แบบท่ี  3/3  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอในแต่ละยุทธศำสตร์ 

  วัตถุประสงค์ของแบบ 
  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลในแต่ละยุทธศาสตร์  ซึ่งมีจ านวนยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการประเมินท้ังสิ้น  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
   1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค 
  2. ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  4. ด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
 5. ด้านการสังคมสงเคราะห์/การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และความปลอดภัยในชีวิต 
                            และทรัพย์สิน 
  6. ด้านอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว 

  ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล 
 

  ระยะเวลำในกำรติดตำม 
  เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจอหอ  และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 

  องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในแต่ละยุทธศาสตร์  
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ  2  ส่วน  คือ 
  ส่วนที่  1  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในแต่ละยุทธศาตร์ 
   1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
   2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
   3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
   4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 
   5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
   6)  การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
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   8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
   9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
  ส่วนที่  2  ข้อเสนอแนะ 
 

 

บทที่  4 
 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ประจ าปี  2564  ของ
เทศบาลต าบลจอหอ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ  ได้ก าหนด
กรอบแนวทางและเครื่องมือในการใช้ส าหรับติดตามและประเมินผล  และน าผลการประเมินไปวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยผู้ตอบแบบประเมินประกอบด้วย  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ  เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลจอหอ  แล้วน าผลที่ได้จากการประเมินผลไปเป็นแนวทางในการวางนโยบายบริหารจัดการ  
เชิงรุก  ปรับปรุงการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาในคราวต่อไป  ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอและพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ประจ าปี  2564  คณะ
ผู้จัดท าได้น าเสนอด้วยตารางประกอบค าบรรยายของผลการประเมินโดยน าเสนอตามล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 
 

รำยงำนผลขั้นตอนที่  1 
 

 ผลกำรประเมินตำมแนวทำงพิจำรณำติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2561 

  ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ  ได้
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ในการประเมินรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  แบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15  
พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลการประเมินแบ่งได้เป็น  2  ส่วน  ดังนี้ 
  ส่วนที่  1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีประเด็นการพิจารณา  3  ประเด็น  คือ 
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  1)  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาประเด็น  
ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  ด้านการเมือง/การปกครอง  สภาพทางสังคม  ระบบบริการพ้ืนฐาน  ระบบ
เศรษฐกิจ  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้ข้อมูล จปฐ .  และการประชุม
ประชาคม  เมื่อประเมินผลในภาพรวม  พบว่า  ได้คะแนน  16.46  จากคะแนนเต็ม  20  คิดเป็นร้อยละ  
82.30 
  2)  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  พิจารณาประเด็น  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  นโยบายของผู้บริหาร  การวิเคราะห์ทางสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  และ 
SWOT  เมื่อประเมินผลในภาพรวม  พบว่าได้คะแนน  16.77  จากคะแนนเต็ม  20  คิดเป็นร้อยละ  83.85 
 
 
  3)  ยุทธศาสตร์  พิจารณาประเด็น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลสอดคล้องกับสภาพ
สังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  สามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  เช่น  ยุทธศาสตร์จังหวั ด  และ
สามารถก าหนดวิสัยทัศน์  กลยุทธ์  เป้าประสงค์  จุดยื่นทางยุทธศาสตร์  แผนงาน  ได้อย่างชัดเจนเชื่อมโยง
กัน  เมื่อประเมินผลในภาพรวม  พบว่าได้คะแนน  50.02  จากคะแนนเต็ม  60  คิดเป็นร้อยละ  83.37   
 

   สรุปผล  การประเมินในภาพรวม  พบว่าได้คะแนน  83.25  จากคะแนนเต็ม  100  คิดเป็น
ร้อยละ  83.25  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของเทศบำลต ำบลจอหอ 

 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 16.46 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 16.77 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 35 50.02 
   3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.75 
   3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.38 
   3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 7.88 
   3.4  วิสัยทัศน ์ (5) 4.25 
   3.5  กลยุทธ ์ (5) 4.25 
   3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.25 
   3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.25 
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   3.8  แผนงาน (5) 3.88 
   3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.13 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4.25 

รวมคะแนน 100 83.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ทั้งนี้  ผลการประเมินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของเทศบาลต าบลจอหอ  จ าแนกคะแนนได้  ดังนี้ 
 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภำพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐำนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง 
 

20 
 

(3) 

16.46 
 

2.85 

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

 

(3) 1.90 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์  ฯลฯ 
 

(2) 1.77 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(2) 1.61 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม

(2) 1.64 
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อาชีพแรงงาน ฯลฯ  
 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 
 

(2)           1.70 

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

(2) 1.69 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(2) 1.50 

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

(2) 1.80 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 
 

20 
 

(5) 

16.77 
 

4.20 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

(3) 2.43 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 

 (3) 2.51 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

(3) 2.56 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(3) 2.43 

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

(3) 2.64 

3. ยุทธศำสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
  

60 
 

(10) 

50.02 
 

8.75 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน

(10) 8.38 
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ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 
4.0 
 

(10) 7.88 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์   ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพฒันา 
 

(5) 4.25 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 
 

(5) 4.25 

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
 

(5) 4.25 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  
 

(5) 3.88 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4.13 

3.9 ความเชื่องโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 4.25 

รวมคะแนน 100 83.25 
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   ส่วนที่  2  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีประเด็นการพิจารณา  5  ประเด็น  คือ 
   1)  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  พิจารณาประเด็น  การวิเคราะห์กรอบการจัดท า
ยุทธศาสตร์ของเทศบาล  โดยการน า  SWOT  การช่วยวิเคราะห์  เมื่อประเมินผลในภาพรวม  พบว่าได้
คะแนน  8.13  จากคะแนนเต็ม  10  คิดเป็นร้อยละ  81.30 
   2)  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  พิจารณาประเด็น  การ
วัดจ านวนโครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ  เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่  และการวิเคราะห์ผลกระทบ
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ  เมื่อประเมินผลในภาพรวม  พบว่าได้คะแนน  8.13  จากคะแนนเต็ม  
10  คิดเป็นร้อยละ  81.30 
   3)  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  พิจารณาประเด็น  การ
ประเมินประสิทธิภาพผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  การวัดค่าภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่  และการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ  เมื่อ
ประเมินผลในภาพรวม  พบว่าได้คะแนน  8.50  จากคะแนนเต็ม  10  คิดเป็นร้อยละ  85.00 
   4)  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  พิจารณาประเด็น  การวิเคราะห์แผนงานที่เกิดจาก
ด้านต่าง ๆ  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาล  และวิเคราะห์แผนงาน  สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ  ประเมินผลในภาพรวม  พบว่าได้คะแนน  8.50  จากคะแนนเต็ม  10  
คิดเป็นร้อยละ  85.00   
   5)  โครงการการพัฒนา  พิจารณาประเด็น  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  เป้าหมายมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  4.0 
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคงยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมายคือการประมาณ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ  และผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ประเมินผลในภาพรวม  พบว่าได้
คะแนน  53.02  จากคะแนนเต็ม  60  คิดเป็นร้อยละ  88.37 
 

   สรุปผล  การประเมินในภาพรวม  พบว่าได้คะแนน  86.28  จากคะแนนเต็ม  100  คิดเป็น
ร้อยละ  86.28  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
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ผลกำรประเมินตำมแนวทำงกำรพิจำรณำและติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน คะแนนได ้

1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 8.13 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.13 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.50 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.50 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 53.02 
   5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.63 
   5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.38 
   5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ 
         ได้ถูกต้อง 

(5) 4.13 

   5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4.25 
   5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
         เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 4.75 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 4.25 
   5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.50 
   5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง 
         มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.63 

   5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.25 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.25 
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   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่า 
          ที่จะได้รับ 

(5) 4.25 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.75 
รวมคะแนน 100 86.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ทั้งนี้  ผลการประเมินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของเทศบาลต าบลจอหอ  จ าแนกคะแนนได้  ดังนี้ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. กำรสรุปสถำนกำรณ์
กำรพัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10 8.13 

2. กำรประเมินผลกำร
น ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่าง ๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณเช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้
ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนท่ีไมส่ามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไร
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 8.13 

3. กำรประเมินผลกำร
น ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

10 8.50 
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และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครภุัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการทท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน   
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

4. แผนงำนและ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ   

10 8.50 

5. โครงกำรพัฒนำ 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า 
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
 

(5) 

53.02 
 

4.63 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

 
 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(5) 4.38 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทา่ไร กลุม่เป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมาย
หลายหลัก ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 
 

(5) 4.13 

โครงการสอดคล้องกับ  (5) 4.25 
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5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 

 
 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 

(1) ความมั่นคง 
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 
โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12 โดย  
(1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา 
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสูร่ายได้สูง  
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ  
(3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม  
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 
 

(5) 4.75 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับThailand 
4.0 
 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based  Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เชน่  
(1) เปลี่ยนจากการผลติสินคา้ โภคภัณฑไ์ปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค ์

(5) 4.25 
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5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปญัหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
 
5.9 งบประมาณมคีวาม
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 
5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

 
 
5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวจิัยและพัฒนาแล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 
 

(5) 4.50 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า) (LSEP) 
 

(5) 4.63 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยตุิธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 4.25 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 
 

(5) 4.25 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกดิ
ที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

(5) 4.25 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่

(5) 4.75 
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เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

รวมคะแนน 100 86.28 
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รำยงำนผลขั้นตอนที่  2 
 

  ผลการติดตามและประเมินผลตามแนวทางคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ประจ าปี  2564  ของเทศบาลต าบลจอหอ       
ผลการติดตามและประเมินผลประกอบไปด้วย  3  แบบ  ดังนี้ 
 

แบบท่ี  1  ผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้จัดท ำแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลจอหอ 

  ผลการประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ  (พ.ศ.  2561-2565)  
สามารถแบ่งได้จ านวน  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่  1  คณะกรรมการท้องถิ่น  และส่วนที่  2  การจัดท าแผนการ
พัฒนาท้องถิ่น  ผลการประเมิน  ดังนี้ 
  ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  มีประเด็นในการด าเนินการทั้งสิ้น  6  ประเด็น       
ซึ่งพบว่า  เทศบาลต าบลจอหอได้ด าเนินการในส่วนนี้ครบทั้ง  6  ประเด็น  คือ  มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
  ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีประเด็นในการด าเนินการทั้งสิ้น  13  ประเด็น      
ซึ่งพบว่า  เทศบาลต าบลจอหอได้ด าเนินการในส่วนนี้ครบทั้ง  13  ประเด็น  คือ  มีการรวบรวมข้อมูลและ
ปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผน  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น  มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพในท้องถิ่น  มีการก าหนด
วิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนา  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  มีการอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการก าหนดรูปแบบ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายละเอียดตามตาราง
สรุปดังนี้ 
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ผลกำรประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลจอหอ  (พ.ศ.  2561-2565) 

 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
     ท้องถิ่น 

  

3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.   มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
     -การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
     กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
     กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    
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14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 
 
 
แบบท่ี  2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เป็นแบบติดตามตนเอง  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจอหอ  
ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ประกอบด้วย  1  ส่วน  ดังนี้ 

  ส่วนที่  1  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) ประกอบด้วย  3  
ตาราง  ดังนี้ 

สรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แยกตำมยุทธศำสตร์ 

 

ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำ 

ปีท ี1 
 (พ.ศ.2561) 

ปีท ี2  
(พ.ศ.2562) 

ปีท ี3 
 (พ.ศ.2563) 

ปีท ี4 
 (พ.ศ.2564) 

ปีที 5  
(พ.ศ.2565) 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

 
งบ

ปร
ะม

ำณ
 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

 
งบ

ปร
ะม

ำณ
 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

 
งบ

ปร
ะม

ำณ
 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

 
งบ

ปร
ะม

ำณ
 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

 
งบ

ปร
ะม

ำณ
 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

32 51,215,000 49 
 

73,133,500 75 184,887,600 27 49,773,600 9 18,643,000 

2. ด้านสาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 595,000 12 1,225,000 10 1,325,000 11 37,295,000 12 69,905,000 

3. ด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

21 4,955,100 22 6,015,100 24 17,150,000 25 9,154,000 23 9,217,800 

4. ด้านการศึกษา/
ศาสนา/วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

13 7,857,000 8 5,275,750 14 8,841,800 24 11,920,750 20 9,411,750 
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5.ด้านการสังคม
สงเคราะห์/การจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม/และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

23 18,770,000 21 20,120,000 29 24,113,000 21 23,910,000 21 26,480,000 

6. ด้านอาชีพ/การ
ลงทุน/อุตสาหกรรม/
การท่องเที่ยว 

1 60,000 1 60,000 1 160,000 1 60,000 1 60,000 

รวม 97 83,452,100 113 105,829,350 153 257,928,400 109 132,113,350 86 133,717,550 

 

 

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) ประจ ำปี 2564 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 

ตำมแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น 

ปี พ.ศ. 2564 

ตำมเทศบัญญัติ 
ปี พ.ศ.2564 

ได้ด ำเนินงำน
ส ำเร็จผล 

ปี พ.ศ.2564 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/ 
    สาธารณูปโภค 

27 9 7 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 

11 9 6 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 25 23 13 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม 
    ประเพณีและกีฬา 

24 10 8 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมสงเคราะห์/การจัด 
    ระเบียบชุมชน/สังคม/และความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพย์สิน 

21 14 9 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/ 
    การท่องเที่ยว 

1 1 0 

รวม 109 66 43 
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กรำฟแสดงสัดส่วนจ ำนวนโครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจ ำปี 2564 

ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 6 ด้ำน 
 
 

 
 

สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564 
 

 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 
ตำมแผนพัฒนำ 

ปี 2564 
ตำมเทศบัญญัติ 

ปี 2564 
ได้ด ำเนินงำน

ส ำเร็จผล 
ต้ังในเทศบัญญัติ 

ปี 2564 
เบิกจ่ำยจริง  

ปี 2564 

ด้านที่ 1 27 9 7 15,298,000 12,011,477.69 
ด้านที่ 2 11 9 6 1,581,000 2,120,190 
ด้านที่ 3 25 23 13 6,204,000 2,723,544 
ด้านที่ 4 24 10 8 5,487,350 4,120,057 
ด้านที่ 5 21 14 9 20,376,000 17,842,215 
ด้านที่ 6 1 1 0 60,000 0 

รวม 109 66 43 49,006,350 38,817,483.69 
 

 จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า  จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  เฉพาะปี  2564  มีจ านวน  109  โครงการ  งบประมาณ  132,113,350  บาท  โดยบรรจุ
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โครงการในแผนพฒันา โครงการในเทศบญัญัต ิ ได้ด าเนินงานส าเร็จ 
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โครงการในยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค มากที่สุด  จ านวน  27  โครงการ 
รองลงมาได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี  จ านวน  25  โครงการ 
 ได้น าโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  เฉพาะปี  2564  มาตั้ง
งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  เป็นจ านวน  66  
โครงการ  งบประมาณ  49,006,350  บาท  โดยตั้งงบประมาณในไว้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี  
มากที่สุด  จ านวน  23  โครงการ รองลงมาตั้งงบประมาณในไว้ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมสงเคราะห์/การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม/และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จ านวน  14  โครงการ 
 และสามารถน าโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564  ไปด าเนินการเป็นผลส าเร็จทั้งสิ้น จ านวน  43  โครงการ  งบประมาณ  38,817,483.69  บาท   
โดยด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี  มากที่สุด  จ านวน  13  โครงการ  รองลงมา
ด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ด้านการสังคมสงเคราะห์/การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  จ านวน  9  โครงการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

   เป็นแบบติดตามตนเอง  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอตามยุทธศาสตร์
ที่ก าหนดไว้  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ประกอบด้วย  1  ส่วน  ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนและจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่
ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ได้ปฏิบัติ 
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1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 27 7 
2. ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 6 
3. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 25 13 
4. ด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 24 8 
5. ด้านการสังคมสงเคราะห์/การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ 
    และความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน 

21 9 

6. ด้านอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว 1 0 

รวม 109 43 

 
แบบท่ี  3/2  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอในภำพรวม 

  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในภาพรวม  
ประจ าปี  2564  ผู้ประเมินครั้งนี้ได้แก่  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจอหอ  จ านวน  300  คน  โดยการ
เลือกสุ่มตัวอย่างประชาชนในแต่ละชุมชน  ซึ่งมีทั้งหมด  27  ชุมชน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  เป็น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในภาพรวม  ผู้จัดท าได้น าผลการ
ประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์และน าเสนอด้วยตารางประกอบค าบรรยาย  ประกอบด้วย  2  ส่วน  
ดังนี้ 

 

  ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปี  2564  จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน  จ านวน  300  คน  พบว่า  ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  55  และเพศชาย  ร้อยละ  45  มีอายุมากกว่า  60  ปี  มากที่สุด  ร้อยละ  31.01  
รองลงมา  คอืมีอายุระหว่าง  51-60  ปี  ร้อยละ  27.33  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด  ร้อยละ  
31.33  รองลงมา  คือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  ร้อยละ  25.33  ด้านกลุ่มอาชีพ  กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด  ร้อยละ  28.33  รองลงมา  คืออาชีพรับจ้าง  ร้อยละ  20.67  
รายละเอียดตามตารางดังนี้ 
 
 

จ ำนวนและค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
 

รำยกำร 
จ ำนวน 

(300  คน) 
ร้อยละ 

(100.00) 
ล ำดับที่ 
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เพศ ชาย 135 45 2 
 หญิง 165 55 1 

อำยุ ต่ ากว่า  20  ปี 10 3.33 6 
 20 – 30 ปี 20 6.67 5 
 31 – 40 ปี 37 12.33 4 
 41 – 50 ปี 58 19.33 3 
 51 – 60 ปี 82 27.33 2 
 มากกว่า  60  ปี 93 31.01 1 

กำรศึกษำ ประถมศึกษา 53 17.67 3 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 76 25.33 2 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 41 13.67 4 
 ปริญญาตรี 94 31.33 1 
 สูงกว่าปริญญาตรี 15 5.00 6 
 อ่ืน ๆ 21 7.00 5 

อำชีพหลัก รับราชการ 18 6.00 6 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 47 15.67 4 
 ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 85 28.33 1 
 รับจ้าง 62 20.67 2 
 นักเรียน นักศึกษา 13 4.33 7 
 เกษตรกร 20 6.67 5 
 อ่ืน ๆ 55 18.33 3 
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   ส่วนที่  2  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำล
ต ำบลจอหอ  ประจ ำปี  2564  ในภำพรวม 
 

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  ประจ าปี  2564  ได้
สอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในชุมชนต่าง ๆ  ทั้ง  27  ชุมชน  จ านวน  300  คน  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา
จัดท าข้อมูลเพื่อวิเคราะห์  โดยน าเสนอด้วยตารางประกอบค าบรรยาย 
   ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ตอบแบบสอบถามต่อแบบสอบถามต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปี  2564  โดยภาพรวมพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับพอใจมาก  จ านวน  7  ด้าน  ระดับพอใจ  จ านวน  2  ด้าน  โดยสามารถอธิบาย  ได้ดังนี้ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปี  2564  ใน
ระดับพอใจมาก  จ านวน  7  ด้าน  โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ 
   อันดับที่  1  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
   อันดับที่  2  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 
   อันดับที่  3  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
   อันดับที่  4  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
   อันดับที่  5  ประโยชน์ที่ประชาชนและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
   อันดับที่  6  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
   อันดับที่  7  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
ทั้งนี้สามารถพิจารณาจากตารางสรุปดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ 
ประจ ำปี  2564  โดยภำพรวม 

 

ประเด็น 
พอใจ
มำก 

พอใจ 
ไม่

พอใจ 
ล ำดับ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 47.48 46.81 5.71 7 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 58.62 38.87 2.51 1 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
     กิจกรรม 

55.31 41.33 3.36 3 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน 
รับทราบ 

56.01 40.97 3.02 2 

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 37.14 57.78 5.08 8 
6.  การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 40.24 55.13 4.63 9 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 54.22 43.09 2.69 4 
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    ในท้องถิ่น 
8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
50.39 44.08 5.53 6 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 50.97 46.36 2.67 5 
                                 ภำพรวม 50.04 46.05 3.91  
แบบท่ี  3/3  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ 
                ประจ ำปี  2564  ในแต่ละยุทธศำสตร์  โดยภำพรวม 

  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในแต่ละยุทธศาสตร์  
ประจ าปี  2564  ผู้ประเมินครั้งนี้ได้แก่  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจอหอ  จ านวน  300  คน  โดยการ
เลือกสุ่มตัวอย่างประชาชนในแต่ละชุมชน  ซึ่งมีทั้งหมด  27  ชุมชน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  เป็น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในแต่ละยุทธศาสตร์โดยภาพรวม  
ซึ่งเทศบาลต าบลจอหอมียุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ทั้งหมด  6  ด้าน  ผู้จัดท าได้น าผลการประเมินความ     
พึงพอใจมาวิเคราะห์และน าเสนอด้วยตารางประกอบค าบรรยาย  ประกอบด้วย  2  ส่วน  ดังนี้ 

  ส่วนที่   1  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ตอบแบบสอบถามต่อแบบสอบถาม
ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปี  2564  ในแต่ละยุทธศาสตร์  ซึ่งมีจ านวน
ยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการประเมินท้ังสิ้น  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
   1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค 
   2.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   4.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
   5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมสงเคราะห์/การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และความปลอดภัย   
                         ในชีวิตและทรัพย์สิน 
   6.  ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว 
  ทั้งนี้  ผลของการประเมินในแต่ละยุทธศาสตร์  ซึ่งมีจ านวน  6  ยุทธศาสตร์  สามารถแสดง
รายละเอียดโดยภาพรวม  ได้ต่อไปนี้ 

  เมื่อพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปี  2564  ในแต่ละยุทธศาสตร์โดยภาพรวม  พบว่าประชาชนมีความ     
พึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  จากคะแนนเต็ม  10  มีระดับคะแนนเท่ากับ  7.54 

  หากพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปี  2564  ในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.08  รองลงมา  คือยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี  มี
ระดับคะแนนเท่ากับ  7.71  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ 
ประจ ำปี  2564  ตำมยุทธศำสตร์โดยภำพรวม 

 

รำยกำรประเมินผล 
คะแนน 

(เต็ม 10)  
ล ำดับ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค 7.35 5 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.08 1 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 7.71 2 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 7.40 4 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมสงเคราะห์/การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ 
     และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

7.59 3 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว 7.12 6 

ภำพรวม 7.54  
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  ทั้งนี้   ผลการประเมินในแต่ละยุทธศาสตร์  ซึ่งมีจ านวน  6  ยุทธศาสตร์  สามารถแสดง
รายละเอียดดังต่อไป 
 

  (1)  ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ผังเมือง/สำธำรณูปโภค 
 

  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานโดยภาพรวม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  7.35 
  หากพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในส่วนของ
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการมากที่สุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ  7.85  รองลงมา
คือ  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  มีระดับคะแนนเท่ากับ  7.84  
ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ 
ประจ ำปี  2564  ตำมยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ผังเมือง/สำธำรณูปโภค 

 

รำยกำรประเมินผล 
คะแนน 

(เต็ม 10)  
ล ำดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.82 3 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 7.85 1 
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3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.63 4 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.84 2 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.87 7 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.54 9 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข้ปัญหาของประชาชนใน 
   ท้องถิ่น 

6.84 8 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 7.56 5 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.21 6 

ภำพรวม 7.35  

 
 
 
 
 
 
  (2)  ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข/ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่า  ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานโดยภาพรวม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.08 
  หากพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในส่วนของ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.52  
รองลงมาคือ  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.33  
ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ 
ประจ ำปี  2564  ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข/ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

รำยกำรประเมินผล 
คะแนน 

(เต็ม 10)  
ล ำดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.52 1 
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2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 8.33 2 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.89 7 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.14 5 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.68 9 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.95 6 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข้ปัญหาของประชาชนใน 
   ท้องถิ่น 

7.73 8 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 8.31 3 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.17 4 

ภำพรวม 8.08  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (3)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 

  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ด ี พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
โดยภาพรวม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  7.71 
  หากพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในส่วนของ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.21  
รองลงมาคือ  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  มีระดับคะแนนเท่ากับ  
8.14  ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ 
ประจ ำปี  2564  ตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
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รำยกำรประเมินผล 
คะแนน 

(เต็ม 10)  
ล ำดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.21 1 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 8.02 3 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.56 6 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.14 2 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.44 7 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.35 9 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข้ปัญหาของประชาชนใน 
   ท้องถิ่น 

7.73 4 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 7.36 8 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.62 5 

ภำพรวม 7.71  

 
 
 
 
 
 
 
 
  (4)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ/ศำสนำ/วัฒนธรรมประเพณีและกีฬำ 
 

  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  พบว่า  ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานโดยภาพรวม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  7.40 
  หากพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในส่วนของ
การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะมากที่สุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ  7.88  
รองลงมาคือ  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  7.77  
ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ 

ประจ ำปี  2564  ตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ/ศำสนำ/วัฒนธรรมประเพณีและกีฬำ 
 

รำยกำรประเมินผล 
คะแนน 

(เต็ม 10)  
ล ำดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.77 2 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 7.24 7 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.25 6 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.88 1 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.39 3 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.22 8 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข้ปัญหาของประชาชนใน 
   ท้องถิ่น 

7.24 7 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 7.26 5 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.38 4 

ภำพรวม 7.40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 (5)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์/กำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
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 ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมสงเคราะห์/การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโดยภาพรวม  มีระดับคะแนน
เท่ากับ  7.59 
  หากพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในส่วนของ
การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะมากที่สุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.11
องลงมาคือ  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  7.86  
ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ 
ประจ ำปี  2564  ตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์/กำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ 

และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

รำยกำรประเมินผล 
คะแนน 

(เต็ม 10)  
ล ำดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.86 2 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 7.47 6 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.45 7 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.11 1 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.22 8 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.18 9 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข้ปัญหาของประชาชนใน 
   ท้องถิ่น 

7.58 5 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 7.83 3 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.62 4 

ภำพรวม 7.59  
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  (6)  ยุทธศำสตร์ด้ำนอำชีพ/กำรลงทุน/อุตสำหกรรม/กำรท่องเที่ยว 
 

  ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  พบว่า  ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานโดยภาพรวม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  7.12 
  หากพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในส่วนของ
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ  
7.40  รองลงมาคือ  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  
7.38  ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ 
ประจ ำปี  2564  ตำมยุทธศำสตร์ด้ำนอำชีพ/กำรลงทุน/อุตสำหกรรม/กำรท่องเที่ยว 

 

รำยกำรประเมินผล 
คะแนน 

(เต็ม 10)  
ล ำดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.38 2 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 6.98 7 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.86 8 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.15 4 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.06 6 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.09 5 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข้ปัญหาของประชาชนใน 
   ท้องถิ่น 

6.86 8 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 7.40 1 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.29 3 

ภำพรวม 7.12  
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บทที่  5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
 เทศบาลต าบลจอหอ  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  โดยการ
รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น   การ
ติดตามและประเมินผล  จึงเป็นตัวชี้วัดว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือโครงการที่ด าเนินการไปแล้วนั้นน าไปสู่
ความเสร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล  ถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปสู่การปรับปรุงและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์   อันจะน าไปสู่การก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมายและเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ  ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ประจ าปี  2564  เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  โดยมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะดังนี้   

1. สรุปผล   
 1.1  ด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลจอหอได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  โดยมีข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ  ครบถ้วนทุกประเด็น  ได้แก่  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล  การ
วิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับสภาพสังคม  
เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  และสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้   ประเมินผลในภาพรวม  พบว่าได้
คะแนนร้อยละ  83.25 
  โครงการพัฒนาในบรรจุไว้ในแผนมีความชัดเจน  มีวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  น าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้  รวมถึงโครงการพัฒนามีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  Thailand 4.0  ประเมินผลในภาพร่วม  พบว่าได้คะแนนร้อยละ  86.28 
  และเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนในส่วนของ
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 1.2 ด้ำนกำรตั้งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจ าปี  2564  ได้บรรจุโครงการพัฒนาไว้
จ านวน  109  โครงการ  งบประมาณ  132,113,350  บาท และน ามาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  จ านวน  66  โครงการ  งบประมาณ  49,006,350  บาท  และได้น าไปด าเนินการเป็นผลส าเร็จ  
จ านวน  43  โครงการ  งบประมาณ  38,817,482.69 บาท  ดังนั้น  จ านวนโครงการพัฒนาที่ได้น ามาจัดท า         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  คิดเป็นร้อยละ  60.55 และจ านวน
โครงการพัฒนาที่ได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จ  คิดเป็นร้อยละ 65.15 
  จากการติดตามและประเมินผลด้านนี้  พบว่า  งบประมาณในการบริหารจัดการและ
พัฒนามีจ านวนจ ากัด  ไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่นและทันต่อความต้องการของประชาชน  และ
จ านวนโครงการที่น าไปด าเนินการเป็นผลส าเร็จมีจ านวนน้อย  เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)  ส่งผลกระทบต่อจัดโครงการต่าง ๆ  ซึ่งต้องอาศัยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการ  จึงไม่สามารถด าเนินการจัดโครงการต่าง ๆ  ได้ 
    

 1.3  ด้ำนควำมพึงพอใจของประชำชน 
   (1)  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปี  
2564  โดยภาพรวม โดยผลจากการติดตาม  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปี  2564  มีความพึงพอใจมาก  จ านวน  7  ด้าน  โดยเรียงล าดับจากความ  
พึงพอใจมากที่สุด  ดังต่อไปนี้ 
-  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  58.62   
-  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ  คิดเป็นร้อยละ  56.01   
-  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  55.31   
-  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ  54.22   
-  ประโยชน์ที่ประชาชนและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ  50.97  
-  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ  50.39   
-  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  48.48   

  (2)  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  รวมทั้ง  
6  ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ก าหนดระดับคะแนนความพึงพอใจไว้เต็ม  10  คะแนน  โดยผลจากการติดตาม
พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์           
มีคะแนน  7.54  คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ  75.40  และประชาชนมีความพึงพอใจในยุทธศาสตร์       
ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก  มีคะแนน  8.08  หรือคิดเป็น
ร้อยละ  80.80  รองลงมาประชาชนมีความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี มีคะแนน  
7.71  หรือคิดเป็นร้อยละ  77.10     
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2.  ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลจอหอ  
  คณะกรรมการติดตามฯ  ได้จัดท าแบบสอบถามประชาชนถึงข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
เทศบาลต าบลจอหอ  จากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  300  คน  พบว่าประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลจอหอมี
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ  ดังต่อไปนี้ 

  2.1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลจอหอ  ได้เสนอแนะให้เทศบาล
ต าบลจอหอพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ดังต่อไปนี้ 

- ต้องการให้หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน  
เนื่องจากเกิดปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่เดิมเป็นประจ า 

- ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบระบายน้ าในเขตพ้ืนที่ให้สามารถระบายน้ าได้ทัน  
รวมถึงดูแลรักษาหรือลอกท่อระบายไม่ให้เกิดการอุดตัน      

-   ปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก  
และปลอดภัย 

-  ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกท่ีมีการสัญจรหนาแน่น  เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ  และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน 

  2.2  ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลจอหอ  ได้เสนอแนะให้เทศบาลต าบล
จอหอพัฒนาด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม  ดังต่อไปนี้ 

- แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชน  เนื่องจากได้สร้างปัญหาให้แก่ผู้ขับขี่  คุ้ยขยะ  
ขับถ่ายไม่เป็นที่  และเป็นพาหะท าให้เกิดโรคระบาด  ได้แก่  โรคพิษสุนัขบ้า   

-  ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึน  ต้องการให้เทศบาลเก็บและขนขยะให้ครอบคลุม   
ทุกพ้ืนที่  ไม่ให้มีขยะตกค้าง   

 2.3  ด้ำนสวัสดิกำรและสังคม 
  ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลจอหอ  ได้เสนอแนะให้เทศบาลต าบล
จอหอพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม  ดังต่อไปนี้ 
  -  ต้องการให้เจ้าหน้าที่เทศบาล  ออกเยี่ยมเยือนประชาชนในชุมชนให้มากขึ้น  เพ่ือ
รับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน 
  -  ประชาสัมพันธ์สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ  ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 

 2.4  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลจอหอ  ได้เสนอแนะให้เทศบาลต าบล
จอหอพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  ดังต่อไปนี้ 
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  -   ติดตั้งกล้องวรจรปิดบริเวณที่สาธารณะ  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุร้ายในชุมชน 
  -  จัดระเบียบวินัยการจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  
รวมถึงการจัดระเบียบทางเท้า  ไม่ให้ร้านค้าหรือบ้านเรือนวางสิ่งของรุกล้ าทางเท้า  เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการใช้ทางเท้าสัญจร  
 

3.  ข้อเสนอแนะที่ได้จำกผลกำรติดตำมและประเมินผล 
   3.1  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  
แต่ยังมีบางส่วนที่ไม่พอใจในผลการด าเนินงานของเทศบาลในด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม  เทศบาลต าบลจอหอจึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ  ให้มากข้ึน  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 3.2  ประชาชนบางส่วนยังไม่พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในด้าน
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   จึงควรลงพ้ืนที่ตามความ
เหมาะสม  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนที่แท้จริง           
น าข้อมูลมาวางแผนแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชนส่วนรวมให้มากที่สุด 
 
 3.3  จ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  ควรมีการจัดล าดับ
ความส าคัญ  ความเร่งด่วนให้สอดคล้องกับงบประมาณ  เพราะการเสนอโครงการที่มากเกินกว่าศักยภาพ
ของเทศบาลต าบลจอหอจะด าเนินการได้  จะท าให้การบริหารจัดการนั้นไม่มีประสิทธิภาพ  และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอาจไม่เกิดผลที่พึงพอใจ 
 3.4  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  
ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/ท่องเที่ยว  น้อยที่สุด  จึงควรวางแผนสนับสนุนการจัด
โครงการเกี่ยวกับด้านอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/ท่องเที่ยว ให้เพ่ิมมากขึ้น  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด  
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ  พิจารณาแล้วเห็น
ว่า  การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริงนั้น เทศบาลต าบลจอหอซึ่งเป็นหน่วยงานหลักและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  จะต้องส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  ในการร่วมกันคิด  
ร่วมกันท า  ร่วมกันตัดสินใจ  ร่วมกันตรวจสอบ  ร่วมกันรับประโยชน์  ร่วมกันแก้ไขปัญหา   ร่วมกัน
รับผิดชอบ  แลกเปลี่ยนความรู้ส าหรับการพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอให้มีความเจริญก้าวหน้า  ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญรุ่งเรือง  และ
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พัฒนาระบบบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์แก่คนในท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกัน  
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิน่อย่างยั่งยืน   
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