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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

บทที่  1 
 

บทน ำ 
 
ตามพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ มเติมถึง ฉบับท่ี  13 พ .ศ. 2552 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ท้ังในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  ด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าท่ีเพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  
จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าท่ีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ
ประการหนึ่งท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  จึงจ าเป็นต้อง
มีการก าหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความส าเร็จ
ของแผนได้ด้วยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการคือ  

1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
2)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร  
3)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา  
4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ าซ้อน 
5)  ท าให้เกิดความเด่นชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเป็นระบบ (System Attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม”    
จึงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล”    
ท่ีคอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีด าเนินการอยู่โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่
และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
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ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(Cost-Effective) ด าเนินงานด้านต่าง ๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่าง ๆ  การระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นส่ิงท่ีต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง 
และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็น
และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นท่ีจะต้องแบก
รับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ช่ัวคราว 
(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าท่ีจัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัย
พนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งท่ีมีความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะ
เลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นส่ิง
หนึ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การ
ประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัด
ว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ( feedback) ท่ี
สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะ
ด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ  เป็นกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใด ๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผล
ในส่ิงท่ีวางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูก
จัดต้ังขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็น
กระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การ
บริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลจอหอ  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  หมวด  6  
ข้อ 29  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   
   (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศ
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจอหอ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ  จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน

ท้ังแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และ
แนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลท่ีเกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)  ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะท่ี
ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นท่ีของ
ท้องถ่ินหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ซึ่งครอบคลุมถึงส่ิงแวดล้อมของนโยบาย (Environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้โครงการ (Input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( Implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (Policy 
outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (Policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (Policy 
impacts) ส่ิงท่ีจะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  และการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่
พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงาน
ราชการท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่น ๆ  และท่ีส าคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 

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

และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ  เมื่อมี
การใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ความส าคัญของการ
ติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่ างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจน ท่ีท าให้ทราบถึง จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน 
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(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ  ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องต้ังรับให้มั่นรอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลง
ให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้
เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ
ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง  

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล    
1)  เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลจอหอ 
2)  เพื่อประเมินศักยภาพการแปลงแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านต่าง ๆ  ของเทศบาลต าบลจอหอ   
3)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลและ

การด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลจอหอ 
4)  เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร  ปรับปรุงแผนงาน

โครงการ  กิจกรรมของเทศบาลต าบลจอหอให้ดียิ่งขึ้น 
 

3.  ข้ันตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 1   

แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม  ข้อ 28  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ข้อ 29 (1)   

 

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 29 (2)   

 

 ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็น

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  2561  ข้อ 29 (3)    

   

ขั้นตอนที่ 5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2561  ข้อ 29 (3)    
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ิน 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 



7 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

4.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ   ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจอหอ   โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  
2562  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

5.  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลจอหอ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) รวมทั้งท่ีเปล่ียนแปลง และเพิ่มเติม   

5.1  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้หรือไม่ 

5.2  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.3  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.4  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 
5.5  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

6.  ระเบียบ  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบท่ี
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) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 (2)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
 (3)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีได้   

(4)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับ
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จากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น   

(5)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
 เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนิน
โครงการ  ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผล
ตามท่ีต้ังไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

 6.2  วิธใีนกำรติดตำมและประเมินผล 
(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  ลงพื้นท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 

7. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
     ส่ิงท่ีจะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ด าเนินการติดตามประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้
พิจารณาเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

7.1  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
     แบบตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี ้
  แบบท่ี  1     แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบท่ี  2     แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ข้อมูลในระบบ e-phan (www.dla.go.th) 
7.2  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   

  แบบติดตามและประเมินผลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 
2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  แบบตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  แบบท่ี  1     แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
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แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ             
                       ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

8.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
1)  ท าใหรู้้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
2)  เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปล่ียนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปล่ียนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเป ล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการน า
โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

4)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เมื่อทราบข้อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

6)  ท าให้ทราบว่าแผนงานท่ีน าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่    

8)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

9)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีน าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการท่ีมี
ลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทน
น้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย  

 
  

 





10 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

บทที่  2 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. วิสัยทัศน์ 

  เทศบาลต าบลจอหอ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง  ๆ จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  คาดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“จอหอน่ำอยู่  บริหำรสูส่ำกล  ชุมชนพอเพียง  พัฒนำเมืองแบบบูรณำกำร” 

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

1)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2)  ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝายท านบกั้นน้ า  พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า  
     ระบบประปา 
3)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า การปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขต 
     ชุมชนและท้องถิ่น  
4)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับหน่วยงานอื่น ท้องถิ่นเพื่อลดความทับซ้อนของท่ีดินแก่ 
 ประชาชน 
5)  ผังเมืองรวมของท้องถิ่น ผังเมืองรวมของจังหวดั 
6)  จัดการสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ 

2.2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
      1) การจ ากัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสียในชุมชน 
     2) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
    และส่ิงแวดล้อม 

                 3) ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
                 4)  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานท่ัวถึงและครบวงจรผู้รับบริการ 
 5) จัดการดา้นสาธารณสุข สุขภาพการรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
                       โรคระบาด การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 
     2.3  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
                 1) จัดโครงสร้างขององค์กรให้มีปะสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายบริหารอย่างโปร่งใส 
   ตรวจสอบได้ 
                 2) ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ  ด้านตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
  3)  พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความสอดคล้อง 
  4) ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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 5) ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนและบุคลากรภาครัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         2.4  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมประเพณีและกีฬำ 
               1) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาท้ังในและนอกโรงเรียนท้ังระดับก่อนวัย 
  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 ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเช้ือ HIV 
 2) สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม ชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ          

     3) ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ต้ังแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น  
  เยาวชน วัยท างาน และวัยชรา 

               4)  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาด้านสาธารณภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
               5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและปลอดภัยโดยส่งเสริมและ 
  สนับสนุนจากต ารวจบ้าน 
          2.6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนอำชีพ กำรลงทุน อุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยว 
               1) ส่งเสริมผู้ประกอบรายย่อยและประสานกับหน่วยงานราชการ  เอกชน ประสานงาน 
   การลงทุนเพิ่มช่องทางการตลาด 
               2) ส่งเสริมสินค้า OTOP และพัฒนาคุณภาพการผลิตเพื่อยกระดับเป็นสินค้าส่งออก 
               3) ประสานงานกับทุกภาคส่วนเป็นยุคอุตสาหกรรมเป็นการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและ 
   การลงทุน 
  4) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเท่ียว  เชิงนิเวศ   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               5) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพภายในชุมชน 
               6) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.  เป้ำประสงค์ 
          3.1  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การคมนาคม สะดวกปลอดภัย 
 3.2  เพื่อจัดระเบียบชุมชนสังคมผู้ประกอบการให้มีความเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการจัดทรัพยากรธรรมชาติ 
       และส่ิงแวดล้อม 
  3.3  เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

3.4  เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
         3.5  เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและ 
  ท านุบ ารุงอนุรักษ์สืบสานคงอยู่คู่ท้องถิ่น 
       3.6  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนวางแผนพัฒนาและการติดตามและเพิ่มศักยภาพ 
                การบริหารจัดการพัฒนาองค์กร 
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          3.7  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ 
 

4.  ตัวชี้วัด 
4.1  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80 
4.2  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  80  น่าอยู่อย่างสงบสุข 
4.3  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  80  
4.4  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 80  และศิลปวัฒนธรรมอันดียงัคงอยู ่
4.5  ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 80  และพึ่งตนเองได้มากขึ้น 
4.6  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา  
     วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
 

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

 5.5  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับการบริการ 
  ทางด้านสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 

5.6  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น และสถานท่ีท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา 
 

6.  กลยุทธ์ 
6.1  จ านวนถนนได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภคท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้ใช้

งานตามปกติ 
      6.2  การสร้างจิตส านึกในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
          6.3   การปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
          6.4  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
            สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา  อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 
          6.5  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่าง ๆ  ในการเตรียมความพร้อมใน 
                 การป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและ 
                 สถานท่ีส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัย 
            ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 

7.  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
7.1  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ท่ีจ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
7.2  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 



13 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

7.4 การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
7.5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

8.  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
      การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจอหอมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9. กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถ่ิน 
 9.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
          ผลการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจอหอจากการจัดท า
แบบสอบถาม และการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจอหอ จาก
ตัวแทนประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ท้ัง 27 ชุมชนในเขตเทศบาลพบปัญหา และความต้องการในเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 
           1. ปัญหาท่อระบายน้ าไม่ได้มาตรฐานและให้ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ าอย่างต่อเนื่อง 
  2. ปัญหาน้ าท่วมขัง ท่อระบายน้ าอุดตัน ท าให้เกิดกล่ินเหม็นของน้ าขัง 
 3. การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม 
 4. ต้องการเห็นโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 5. ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ท่ัวถึง  เพียงพอ และการรักษาความสะอาดถนนสายต่างๆ 
 6. ปัญหาการปล่อยน้ าเสีย และท้ิงขยะลงแม่น้ าล าคลอง 
 7. ปัญหาดอกธูปฤาษีฟุ้งกระจายในอากาศ 
 8. ต้องการจัดระบบการดูแล และบ ารุงรักษาพื้นท่ีสวนหย่อม 
 9. ต้องการให้ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
 10. ต้องการให้แก้ปัญหาทางเท้าคือให้มีการจัดระเบียบทางเท้าประชาชนเดินได้อย่างสะดวก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 11. ต้องการให้มีการจัดระเบียบผังเมืองให้ได้มาตรฐาน และสามารถบังคับใช้ได้ 
 12. ต้องการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการท าบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนด ารงชีวิต 
  ได้อย่างพอเพียง 
 13. ต้องการให้ปลูกต้นไม้บริเวณถนนสาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
 

             ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบัน และโอกำสกำรพัฒนำ
ในอนำคตของเทศบำลต ำบลจอหอ  ด้วยเทคนิค  SWOT  ANALYSIS 

จุดแข็ง    ( S : Strength ) 
1. มีเนื้อที่กว้างใหญ่ประชากรยังไม่หนาแน่นสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเหมาะสม 
2. เป็นชุมชนทางผ่านในและรอบเมืองเช่ือมต่อกับถนนบายพาสรอบจังหวัดนครราชสีมาการคมนาคม

ผ่านท้ังทางบก/รถไฟ เช่ือมต่อระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์-ชัยภูมิ-ขอนแก่น และจรดกับถนนมิตรภาพ 
3. มีแหล่งน้ าส าคัญ คือล าบริบูรณ์ ฝายกั้นน้ า 1 แห่ง เข่ือน 1 แห่ง คลองชลประทานผ่านพื้นท่ีเกษตร

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

สถานบริการน้ ามัน 2 แห่ง ปั๊มแก๊สรถยนต์ 1 แห่ง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 
70 แห่ง สถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  103  แห่ง  
(ข้อมูล กองสาธารณสุขฯ เดือน ตุลาคม 2565) 

5. ประชากรมีอาชีพท่ีหลากหลาย เช่นการปลูกข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ เล้ียงปลา เล้ียงสัตว์ (โค สุกร
ขุน) และสัตว์ปีก อาชีพการบริการ ร้านอาหารขายของช า มีกลุ่มออมทรัพย์ 6 กลุ่ม กองทุน SML 
6 กองทุน 

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

โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ การท าบุญตักบาตร การรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์  
แห่เทียนพรรษา ลอยกระทง ฯลฯ 

8. เทศบาลมีบุคลากร  51 คน ลูกจ้างประจ า 9 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ  19 คน พนักงานจ้าง
ท่ัวไป 60 คน พนักงานครูเทศบาล  2  คน  รวมทั้งหมด  141  คน เพียงพอต่อการให้บริการและ
สนับสนุนการพัฒนา (ข้อมูล งานการเจ้าหน้าท่ี เดือน ตุลาคม 2565) 

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

จ านวนมาก 
2. ผลจากการเป็นทางผ่านของถนนสายหลักหลายเส้นทางปริมาณรถยนต์มากสภาพถนนคับแคบการ

จอดรถยนต์ไม่เป็นระเบียบ เป็นทางผ่านรถยนต์ รถไฟ และประชาชนสัญจรประจ าส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัย และเกิดอุบัติเหตุ ถนนบางจุดเป็นท่ีราบต่ า ช ารุด ขาดการบ ารุงรักษาท่ีได้มาตรฐาน 

3. แสงสว่างบริเวณจุดเส่ียงและท่ีสาธารณะไม่เพียงพอขาดการปรับปรุงอุปกรณ์/หลอดไฟและติดต้ัง
ไฟฟ้าเพิ่มเติม 

4. บริการประปาไม่ครอบคลุมขาดการขยายเขตท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะฤดูแล้งสภาพน้ าประปาไม่สะอาด 
5. ขาดการปรับปรุงภูมิทัศน์/พื้นท่ีสีเขียวที่เหมาะสม และสวยงาม 
6. ขยะตกค้าง/ขาดการคัดแยกขยะ/ระบบก าจัดขยะยังขาดมาตรฐาน 

 
7. ประชาชนขาดความรู้ วินัย และจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อม 
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8. มีประชากรแฝงจ านวนมากก่อให้เกิดภาระในการจัดการสาธารณูปโภค 
9. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ยังขาดสวัสดิการท่ีดี และครอบคลุม 
10. เทศบาลยังขาดบุคลากรท่ีช านาญเฉพาะทางในการยกระดับความรู้วิชาการเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อ

การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ยืน 
 

โอกำส (O : Opportunity) 
1. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนยกระดับการเรียนรู้ วางแผน รวมกลุ่ม 

และฝึกฝนตนเองประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ 
2. การกระจายอ านาจการปกครองให้แก่ท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ท้องถิ่น (อปท.)สามารถพัฒนาตนเอง

บริหารจัดการภายใต้ความต้องการของพื้นท่ีและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว
ในการใช้จ่ายงบประมาณ 

3. นโยบายการบริหารจัดการแนวใหม่ท่ีต้องมุ่งการท างานแบบเน้นผลสัมฤทธิ์ คือ มีทิศทางชัดเจนมี
การวัดผล(ตัวช้ีวัด)ฐานข้อมูล และเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสอดคล้อง 

4. นโยบายทางเลือกของจังหวัดเป็นการใช้แสงอาทิตย์   ลมชีวมวลเพื่อลดการใช้พลังงานพาณิชย์ 
และให้ อปท. สนับสนุนชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์จังหวัดเน้นการพัฒนาเมืองเป็นประตูอีสาน และภาคกลางสนับสนุนให้เกิดการขนส่ง 
LOGISTIC ท่ีได้มาตรฐานการท่องเท่ียว และเพิ่มมูลค่าสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตร 

6. นโยบายการส่งเสริมของรัฐบาลให้ท้องถิ่นพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล้องวิถีชีวิตภูมิปัญญาวัฒนธรรม
สามารถบูรณการความร่วมมือกับเอกชนในพื้นท่ีได้ 

7. มีหน่วยงานภาครัฐท่ีสนับสนุนภารกิจท่ีเกี่ยวข้องและประสานงบประมาณท่ีชัดเจน เช่น อบจ. ผัง
เมืองสาธารณสุขฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ฯลฯ 

8. เทศบาลเป็นสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร และน า
นวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในท้องถิ่นของตนเอง 

9. มีพื้นท่ีกว้างใหญ่เหมาะแก่การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
10. มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงงานสถานประกอบการต้ังอยู่ในพื้นท่ี และใกล้เคียงส่งเสริมให้มี

การจ้างงาน และการขยายตัวของท่ีอยู่พักอาศัย บ้านจัดสรร หอพัก บ้านเช่า ฯลฯ 
 

    ข้อจ ำกัด (T : Threat) 
1. ความไม่แน่นอนทางการเมืองระดับประเทศส่งผลกระทบต่อนโยบายรัฐบาลการบริหารจัดการงบประมาณ

และกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศเช่ือมโยงสู่การท่องเท่ียวในต่างจังหวัดเศรษฐกิจถดถอย 
2. มีประชากรแฝงไม่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลท าให้ขาดการจัดระเบียบและการ

จัดการรายได้ต่อหัวกระทบต่อการให้บริการสาธารณะในเขตเทศบาล 
3. อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เยาวชนได้รับข่าวสารอิสระขาดการควบคุมก่อให้เกิดค่านิยม

ทางวัตถุพฤติกรรมเส่ียงไม่พึงประสงค์ และคุณธรรมจริยธรรมแย่ลง 
4. การไม่บูรณการของภาครัฐในการบังคับกฎหมายก่อให้เกิดความเหล่ือมล้ าขณะเดียวกัน อปท.ไม่สามารถ

ด าเนินการน าเทศบัญญัติสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 
5. ภาวะโลกร้อนกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพของจิตใจ และมีสาธารณภัยต่าง  ๆเกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นท่ี 

เช่น ความแห้งแล้ง พายุ น้ าท่วม โรคระบาด 
6. ความไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นของชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 
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10.  กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เก่ียวข้อง 
      ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดำน 
สถำนกำรณ์ภำพ 

แวดล้อมภำยนอกที่
เก่ียวข้อง 

ขอบขำยและปริมำณของ
ปัญหำ/ 

ควำมต้องกำร 

พื้นที่เปำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวังและ 
แนวโนมอนำคต 

1. โครงสร้ำง
พื้นฐำน/
สำธำรณูปโภค 
 

1) แหล่งน้ าในการเกษตร
และน้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคพอเพียง 
ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 
มีเพียงพอต่อความต้องการ 
 

- ในเขตเทศบาล 
 
 
 

- ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะสามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่
ได้ทั้งหมด 
 

- ไฟฟ้าสาธารณะ 
มีติดต้ังตามถนน 
สายต่าง ๆ 
 

- ทางและที่
สาธารณะใน 
เขตเทศบาล 
 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกัน 
การเกิดอาชญากรรมได้ 

3) ชุมชนขยายมากข้ึนระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 
 

- ราง/ท่อระบายน้ า 
ยังอุดตันในช่วงฤดูฝน 
-วางท่อระบายน้ าให้ใหญ่ข้ึน
เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 
 

- ขุดลอกราง
ระบายน้ าพ้ืนที่
ในเขตเทศบาล 
-มีท่อระบายน้ า
ใหญ่เพ่ือป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

- ก่อสร้างรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

ดำน 
สถำนกำรณ์ภำพ 

แวดล้อมภำยนอกที่
เก่ียวข้อง 

ขอบขำยและปริมำณของ
ปัญหำ/ 

ควำมต้องกำร 

พื้นที่เปำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวังและ 
แนวโนมอนำคต 

2.ด้ำน
สำธำรณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

1.จ านวนประชากรที่บริโภค
อาหารปลอดภัย 
 

-ความรู้ความเข้าใจ 
ในการบริโภคอาหาร 
 

-ประชากรที่อยู่
ในเขตความ
รับผิดชอบของ 
เทศบาล 
 

-ประชากรในเขต
เทศบาลมีความรู้และ
ความเข้าใจในการ
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยและป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อที่
เกิดจากบริโภคอาหาร 
 

2.ปริมาณขยะที่เพ่ิมข้ึนตาม
จ านวนประชากรในเขต
เทศบาล 
 

-ปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่เพ่ิมมากข้ึน 
 

-พ้ืนที่ในเขต
ความรับผิดชอบ
ของเทศบาล 
 

-ปริมาณขยะมูลฝอย
ลดลงร้อยละ 5 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
จัดเก็บได้ในแต่ละวัน 
 

3.จ านวนผู้ป่วยด้วย
โรคติดต่อที่เพ่ิมข้ึน 
 

-ความรู้ความเข้าใจใน 
การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
 
 
 

-ประชากรที่อยู่
ในเขตความ
รับผิดชอบของ 
เทศบาล 

-ประชากรในเขต
เทศบาลมีความรู้และ
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและสามารถ
ป้องกันตนเองจาก 
โรคติดต่อที่เกิดข้ึนได้ 

3. ด้ำนบริหำร 
จัดกำรที่ดี 
 

1. การเผยแพร่ข้อมูล 
กิจกรรมผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลอาจไม่ทั่วถึง
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 
 

- มีการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ิม
มากข้ึน 

 
 
 

- เพ่ิมช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนใน 
เขตเทศบาล 

- เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์และ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพ่ือ
บริการประชาชน 

2.ตรวจสอบการบริหารของ
เทศบาลให้มีความโปรง่ใส
สามารถตรวจสอบได้ 

-ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 
และตรวจสอบการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

-การด าเนินงาน
ของเทศบาล
ต าบลจอหอ 

- การบริหารงานของ
เทศบาลมีความโปรง่ใส
และตรวจสอบได้ 

4. ด้ำนกำรจัด
ระเบียบชุมชน
และรักษำควำม
สงบเรียบร้อย 
 
 

-พ่อค้าแม่ค้าวางของขายรุก
ล้ าทางเท้าและมีความไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

- ท าให้ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกจากการสัญจร
บนทางเท้า 
 

- จัดพ้ืนที่
บริเวณถนน 
รัตนภิธานให้มี
ความสะอาด
และเรียบร้อย 
-ประชาชน
สามารถเดินทาง
โดยสะดวก 

- ขอความร่วมมือพ่อค้า
แม่ค้าอย่าวางของบน
ทางเท้าและ 
รุกล้ าบนฟุตบาท 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดำน 
สถำนกำรณ์ภำพ 

แวดล้อมภำยนอกที่
เก่ียวข้อง 

ขอบขำยและปริมำณของ
ปัญหำ/ 

ควำมต้องกำร 

พื้นที่เปำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวังและ 
แนวโนมอนำคต 

5. ด้ำนกำร
วำงแผน 
กำรส่งเสริม 
กำรลงทุน 
พำณิชยกรรม
และ 
กำรท่องเที่ยว 

1) การเพ่ิมรายได้ของ
ประชาชนให้ใช้เวลาว่าง   
ให้เป็นประโยชน์  
 
 
 

- ส่งเสริมอาชีพโดยจัดหา
อาชีพเพ่ือน ามาให้ความรู้
ให้แก่ประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 
 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล  
 
 
 
 
 

-ท าให้ประชาชนมีรายได้
ที่เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือด าเนิน 
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 

2.การปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรมสามารถ
ปลูกผักปลอดสารพิษได้
ตลอดทั้งปี 

- ท าการปลูกพืชผักปลอด
สารพิษเพ่ือน ามาจ าหน่าย
และบริโภค 
 

-พ้ืนที่ประชาชน
ในเขตเทศบาล 

-ท าให้ประชาชนได้
บริโภคผักปลอดสารพิษ
ที่มีประโยชน์ และได้
เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
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บทที่  3 
 

วิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองโดยในการจัดท าแผนพัฒนานั้น  จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ท้ังนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียด  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดขึ้น  ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท าหรือทบทวนหรือเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป  และเพื่อให้สามารถ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ  ท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 

  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่
การบูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  สามารถเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับท่ี  12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี       
ไทยแลนด์  4.0  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)  จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 
   

  โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ  ได้ก าหนดกรอบแนวทาง
และเครื่องมือในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2565  ของเทศบาลต าบลจอหอ  จึงแบ่งการด าเนินการติดตามและประเมินผลออกเป็น  2  ขั้นตอน  
ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่  1 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการประเมินตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน  นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อม
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แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบ
ไปด้วยแบบประเมิน  1  แบบ  ดังนี้ 

 แบบแนวทำงกำรพิจำรณำติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  
2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

  วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโดยใช้การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่  โครงการต่าง ๆ  ท่ีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง
กับการขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ 

  ระยะเวลำในกำรติดตำม 
  ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

  องคป์ระกอบของแบบ 
  แบบแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

  ส่วนที่  1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
   1.1  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
   1.3  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
    (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 
    (4)  วิสัยทัศน์ 
    (5)  กลยุทธ์ 
    (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
    (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
    (8)  แผนงาน 
    (9)  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  ส่วนที่   2  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
   2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
   2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

   2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
   2.4  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   2.5  โครงการพัฒนา 
    (1)  ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
    (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
    (3)  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ 
     ได้ถูกต้อง 
    (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
    (5)  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
     และสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 
    (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand 4.0 
    (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
    (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง   
    มั่งค่ัง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 
    (9)  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) 
    (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ 
    (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า 
    จะได้รับ 
    (12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ขั้นตอนที่  2 
 

  การติดตามและประเมินผลตามแนวทางคู่มือการติดตามและประเมินผล  การจัดท าและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ของเทศบาลต าบล
จอหอ มีรายละเอียดวิธีการด าเนินการติดตามและประเมินผล  ประกอบไปด้วยแบบรายงาน  3  แบบ  ดังนี้ 

แบบที่  1  แบบกำรช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลจอหอ 

  วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจอหอ  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
การด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ว่าด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด  
อย่างไร 

  ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องส าหรับเทศบาลต าบลจอหอประเมินตนเองและส าหรับคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล  ว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้องหรือไม่  โดยให้เจ้าหน้าท่ีผู้จัดท าแผนกรอกข้อมูลตามแบบดังกล่าว 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

  ระยะเวลำในกำรติดตำม 
  หลังจากด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

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

แบบที่  2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอรายปี  เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีสามารถน าไปใช้
ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้  โดยมีประเด็นใน
การติดตาม  2  ประเด็น  คือ   
  (1)  การติดตามผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินงานประจ าปี   
  (2)  ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ประโยชน์ 
  1)  เป็นเครื่องมือส าหรับเทศบาลท่ีน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี  เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงาน 
  2)  เป็นเครื่องมือส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  เพื่อใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

  ระยะเวลำในกำรติดตำม 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  เป็นแบบท่ีใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานหลังจากส้ินปีงบประมาณ 
 

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

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลจอหอตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด 
 



23 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

 
  ประโยชน์ 
  1)  เป็นเครื่องมือส าหรับเทศบาลต าบลจอหอท่ีน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
  2)  เป็นเครื่องมือส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพื่อในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

  ระยะเวลำในกำรติดตำม 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลหลังจาก
ส้ินสุดปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

  องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์   ประกอบไปด้วยเนื้อหาท่ีส าคัญ  1  ส่วน  คือ 
  ส่วนท่ี  1  ยุทธศาสตร์และโครงการใน ปี  2565 
   -  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
 

แบบที่  3/2  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอในภำพรวม 

  วัตถุประสงค์ของแบบ 
  เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม 
 

  ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท่ีจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล 
 

  ระยะเวลำในกำรติดตำม 
  เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจอหอ  และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 

  องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในภาพรวม  ประกอบไป
ด้วยเนื้อหาท่ีส าคัญ  2  ส่วน  คือ   
  ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
   -  เพศ 
   -  อายุ 
   -  การศึกษา 
   -  อาชีพหลัก 
  ส่วนท่ี  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 าเนินเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
   7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
   8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
   9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

แบบที่  3/3  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอในแต่ละยุทธศำสตร์ 

  วัตถุประสงค์ของแบบ 
  เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลในแต่ละยุทธศาสตร์  ซึ่งมีจ านวนยุทธศาสตร์ท่ีด าเนินการประเมินท้ังส้ิน  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
   1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค 
  2. ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  3. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
  4. ด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
 5. ด้านการสังคมสงเคราะห์/การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และความปลอดภัยในชีวิต 
                            และทรัพย์สิน 
  6. ด้านอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว 

  ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท่ีจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล 
 

  ระยะเวลำในกำรติดตำม 
  เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจอหอ  และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 

  องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในแต่ละยุทธศาสตร ์ 
ประกอบไปด้วยเนื้อหาท่ีส าคัญ  2  ส่วน  คือ 
  ส่วนท่ี  1  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในแต่ละยุทธศาสตร์ 
   1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
   2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
   3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
   4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 
   5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
   6)  การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
   7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
   8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
   9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
  ส่วนท่ี  2  ข้อเสนอแนะ 
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บทที่  4 
 

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

รำยงำนผลข้ันตอนท่ี  1 
 

 ผลกำรประเมินตำมแนวทำงพิจำรณำติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ  ได้
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ในการประเมินรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  แบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  
พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลการประเมินแบ่งได้เป็น  2  ส่วน  ดังนี้ 
  ส่วนที่  1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีประเด็นการพิจารณา  3  ประเด็น  คือ 
  1)  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาประเด็น  
ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  ด้านการเมือง/การปกครอง  สภาพทางสังคม  ระบบบริการพื้นฐาน  ระบบ
เศรษฐกิจ  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้ข้อมูล จปฐ.  และการประชุม
ประชาคม  เมื่อประเมินผลในภาพรวม  พบว่า  ได้คะแนน  16.96  จากคะแนนเต็ม  20  คิดเป็นร้อยละ  
84.80 
  2)  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  พิจารณาประเด็น  การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความ
เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  นโยบายของผู้บริหาร  การวิเคราะห์ทางสังคม  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อม  และ 
SWOT  เมื่อประเมินผลในภาพรวม  พบว่าได้คะแนน  17.05  จากคะแนนเต็ม  20  คิดเป็นร้อยละ  85.25 
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  3)  ยุทธศาสตร์  พิจารณาประเด็น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลสอดคล้องกับสภาพ
สังคม  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อม  สามารถเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  เช่น  ยุทธศาสตร์จังหวั ด  และ
สามารถก าหนดวิสัยทัศน์  กลยุทธ์  เป้าประสงค์  จุดยื่นทางยุทธศาสตร์  แผนงาน  ได้อย่างชัดเจนเช่ือมโยง
กัน  เมื่อประเมินผลในภาพรวม  พบว่าได้คะแนน  50.94 จากคะแนนเต็ม  60  คิดเป็นร้อยละ  84.90  
 

   สรุปผล  การประเมินในภาพรวม  พบว่าได้คะแนน  84.95  จากคะแนนเต็ม  100  คิดเป็น
ร้อยละ  84.95  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
 

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

 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนได้ 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 16.96 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 17.05 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 35 50.94 
   3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.75 
   3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.38 
   3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.48 
   3.4  วิสัยทัศน์ (5) 4.25 
   3.5  กลยุทธ์ (5) 4.25 
   3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.25 
   3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.20 
   3.8  แผนงาน (5) 3.88 
   3.9  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.13 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4.25 

รวมคะแนน 100 84.95 
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  ท้ังนี้  ผลการประเมินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของเทศบาลต าบลจอหอ  จ าแนกคะแนนได้  ดังนี้ 
 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภำพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐำนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกต้ัง 
 

20 
 

(3) 

16.96 
 

2.85 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

 

(3) 2.40 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์  ฯลฯ 
 

(2) 1.77 

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(2) 1.61 

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  
 

(2) 1.64 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 
 

(2)           1.70 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2) 1.69 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(2) 1.50 

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการรว่มคิด ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

(2) 1.80 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
และ Thailand 4.0 
 

20 
 

(5) 

17.05 
 

4.20 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผ้ลของการบงัคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 

(3) 2.43 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 
 

 (3) 2.79 

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

(3) 2.56 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(3) 2.43 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน 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
ท้องถ่ิน 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
  

60 
 

(10) 

50.94 
 

8.75 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
และ Thailand 4.0 
 

(10) 8.38 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

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

(10) 8.48 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์   ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 
 

(5) 4.25 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 
 

(5) 4.25 

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชดัเจน 
 
 

(5) 4.25 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร์  
 

(5) 4.20 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการ
พัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4.13 

3.9 ความเชื่องโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองคร์วมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(5) 4.25 

 
รวมคะแนน 

 

 
100 

 
84.95 
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   ส่วนที่   2  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
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  เป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่  และการวิเคราะห์ผลกระทบ
โครงการท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ  เมื่อประเมินผลในภาพรวม  พบว่าได้คะแนน  8.13  จากคะแนนเต็ม  
10  คิดเป็นร้อยละ  81.30 
   3)  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  พิจารณาประเด็น  การ
ประเมินประสิทธิภาพผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  การวัดค่าภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่  และการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ  เมื่อ
ประเมินผลในภาพรวม  พบว่าได้คะแนน  8.07  จากคะแนนเต็ม  10  คิดเป็นร้อยละ  80.70 
   4)  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  พิจารณาประเด็น  การวิเคราะห์แผนงานท่ีเกิดจาก
ด้านต่าง ๆ  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาล  และวิเคราะห์แผนงาน  สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ  ประเมินผลในภาพรวม  พบว่าได้คะแนน  8.50  จากคะแนนเต็ม  10  
คิดเป็นร้อยละ  85.00   
   5)  โครงการการพัฒนา  พิจารณาประเด็น  ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  เป้าหมายมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  4.0 
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคงยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมายคือการประมาณ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ  และผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ประเมินผลในภาพรวม  พบว่าได้
คะแนน  53.02  จากคะแนนเต็ม  60  คิดเป็นร้อยละ  88.37 
 

   สรุปผล  การประเมินในภาพรวม  พบว่าได้คะแนน  85.59   จากคะแนนเต็ม  100  คิดเป็น
ร้อยละ  85.59  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
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ผลกำรประเมินตำมแนวทำงกำรพิจำรณำและติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน 

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน คะแนนได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 8.03 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ 10 8.23 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ 10 8.07 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.24 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 53.02 
   5.1  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (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) 4.50 
   5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.25 
   5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง 
         มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.25 

   5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.63 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.25 
   5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่า 
          ท่ีจะได้รับ 

(5) 4.75 

   5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.25 
 

รวมคะแนน 
 

100 
 

 
85.59 
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  ท้ังนี้  ผลการประเมินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของเทศบาลต าบลจอหอ  จ าแนกคะแนนได้  ดังนี้ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำร
พัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8.03 

2. กำรประเมินผลกำรน ำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ินไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมำณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่า
เป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจรงิตามท่ี
ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไร
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 8.23 

3. กำรประเมินผลกำรน ำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ินไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภำพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลกัษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท
ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน   
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8.07 

4. แผนงำนและยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ   

10 8.24 

5. โครงกำรพัฒนำ 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า 
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
 

(5) 

53.02 
 

4.63 
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5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
 
 
5.4 โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(5) 4.38 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5) 4.13 

โครงการสอดคล้องกับ  
(1) ความมั่นคง 
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
 

(5) 4.25 

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย  
(1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา 
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง  
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม  
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4.75 
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5.6 โครงการมีความสอดคล้อง
กับThailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
 
 
5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 
5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based  Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชงินวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) 4.50 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 
 

(5) 4.25 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกจิพอเพียง
ท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 
 

(5) 4.25 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถ่ิน น าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 4.63 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(5) 4.25 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 

(5) 4.75 
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5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดข้ึน
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(5) 4.25 

 
รวมคะแนน 

 

 
100 

 
85.59 
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รำยงำนผลข้ันตอนท่ี  2 
 

  ผลการติดตามและประเมินผลตามแนวทางคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ของเทศบาล
ต าบลจอหอ       ผลการติดตามและประเมินผลประกอบไปด้วย  3  แบบ  ดังนี้ 
 

แบบที่  1  ผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้จัดท ำแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลจอหอ 

  ผลการประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ  (พ.ศ.  2561-2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  สามารถแบ่งได้จ านวน  2  ส่วน  คือ  ส่วนท่ี  1  คณะกรรมการท้องถิ่น  
และส่วนท่ี  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น  ผลการประเมิน  ดังนี้ 
  ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  มีประเด็นในการด าเนินการท้ังส้ิน  6  ประเด็น       
ซึ่งพบว่า  เทศบาลต าบลจอหอได้ด าเนินการในส่วนนี้ครบท้ัง  6  ประเด็น  คือ  มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
  ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีประเด็นในการด าเนินการท้ังส้ิน  13  ประเด็น      
ซึ่งพบว่า  เทศบาลต าบลจอหอได้ด าเนินการในส่วนนี้ครบท้ัง  13  ประเด็น  คือ  มีการรวบรวมข้อมูลและ
ปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผน  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น  มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพในท้องถิ่น  มีการก าหนด
วิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนา  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  มีการอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการก าหนดรูปแบบ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายละเอียดตามตาราง
สรุปดังนี้ 
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ผลกำรประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถ่ินของเทศบำลต ำบลจอหอ  (พ.ศ.  2561-2565) 

 

ประเด็นกำรประเมิน มี 
กำรด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน   
1.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
     ท้องถิ่น 

  

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

  

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

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
     กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
     กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบที่  2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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

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

สรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)                           
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565  แยกตำมยุทธศำสตร์ 

 

ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำ 

ปีที 1 
 (พ.ศ.2561) 

ปีที 2  
(พ.ศ.2562) 

ปีที 3 
 (พ.ศ.2563) 

ปีที 4 
 (พ.ศ.2564) 

ปีที 5  
(พ.ศ.2565) 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

 
งบ

ปร
ะม

ำณ
 

จ ำ
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นโ
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งก
ำร

 

 
งบ
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ำณ
 

จ ำ
นว
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ำณ
 

จ ำ
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งบ

ปร
ะม

ำณ
 

จ ำ
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นโ
คร

งก
ำร

 

 
งบ

ปร
ะม

ำณ
 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

32 51,215,000 49 
 

73,133,500 75 184,887,600 27 49,773,600 32 50,358,000 

2. ด้านสาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 595,000 12 1,225,000 10 1,325,000 11 37,295,000 13 73,415,000 

3. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

21 4,955,100 22 6,015,100 24 17,150,000 25 9,154,000 23 8,415,000 

4. ด้านการศึกษา/
ศาสนา/วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

13 7,857,000 8 5,275,750 14 8,841,800 24 11,920,750 20 8,471,750 

5.ด้านการสังคม
สงเคราะห/์การจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม/และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

23 18,770,000 21 20,120,000 29 24,113,000 21 23,910,000 22 26,840,000 

6. ด้านอาชีพ/การ
ลงทุน/อุตสาหกรรม/
การท่องเท่ียว 

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

รวม 97 83,452,100 113 105,829,350 153 257,928,400 109 132,113,350 111 167,559,750 

 

 

 



39 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.  2561-2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565   
 

 
กรำฟแสดงสัดส่วนจ ำนวนโครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 
ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 6 ด้ำน 
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ดา้นท่ี 1 ดา้นท่ี 2 ดา้นท่ี 3 ดา้นท่ี 4 ดา้นท่ี 5 ดา้นท่ี 6

โครงการในแผนพฒันา โครงการในเทศบญัญตัิ ไดด้  าเนินงานส าเรจ็

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ตำมแผนพัฒนำ 
ท้องถ่ิน 

ปี พ.ศ. 2565 

ตำมเทศบัญญัติ 
ปี พ.ศ.2565 

ได้ด ำเนินงำน
ส ำเร็จผล 

ปี พ.ศ.2565 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/ 
    สาธารณูปโภค 

32 7 8,003,258.17 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม 

13 9 1,379,988.75 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 23 19 139,395.00 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม 
    ประเพณีและกีฬา 

20 14 4,559,216.00 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมสงเคราะห์/การจัด 
    ระเบียบชุมชน/สังคม/และความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพย์สิน 

22 16 18,658,040 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/ 
    การท่องเท่ียว 

1 1 25,420.00 

รวม 111 66 32,765,317.92 
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สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565   

 
 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 
ตำมแผนพัฒนำ 

ปี 2565 
ตำมเทศบัญญัติ 

ปี 2565 
ได้ด ำเนินงำน

ส ำเร็จผล 
ต้ังในเทศบัญญัติ 

ปี 2565 
เบิกจ่ำยจริง  

ปี 2565 
ด้านท่ี 1 32 7 6 7,842,000 8,003,258.17 
ด้านท่ี 2 13 9 5 1,581,000 1,379,988.75 
ด้านท่ี 3 23 19 6 6,125,000 139,395.00 
ด้านท่ี 4 20 14 7 5,927,350 4,559,216.00 
ด้านท่ี 5 22 16 8 21,121,000 18,658,040 
ด้านท่ี 6 1 1 1 60,000 25,420.00 

รวม 111 66 33 41,656,350 32,745,317.92 
 

 จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า  จ านวนโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
(พ.ศ.  2561-2565)  เฉพาะปี  2565  มีจ านวน  111  โครงการ  งบประมาณ  167,559,750  บาท  โดย
บรรจุโครงการในยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค มากท่ีสุด  จ านวน  32  
โครงการ รองลงมาได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี  จ านวน  23 โครงการ 
 ได้น าโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  เฉพาะปี  2565  มาต้ัง
งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 เป็น  จ านวน  66  
โครงการ  งบประมาณ  41,656,350 บาท  โดยต้ังงบประมาณในไว้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
มากท่ีสุด  จ านวน 23  โครงการ รองลงมาต้ังงบประมาณในไว้ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมสงเคราะห์/การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม/และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จ านวน  16  โครงการ 
 และสามารถน าโครงการท่ีบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2565  ไปด าเนินการเป็นผลส าเร็จท้ังส้ิน จ านวน  32  โครงการ  งบประมาณ  32,745,317.92 บาท   
โดยด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ด้านการสังคมสงเคราะห์/การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มากท่ีสุด  จ านวน  8  โครงการ  รองลงมาด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  จ านวน  7  โครงการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



41 
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

   เป็นแบบติดตามตนเอง  เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอตามยุทธศาสตร์
ท่ีก าหนดไว้  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  
ประกอบด้วย  1  ส่วน  ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนและจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่
ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 6 
2. ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 13 5 
3. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 23 6 
4. ด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 20 7 
5. ด้านการสังคมสงเคราะห์/การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ 
    และความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน 

22 8 

6. ด้านอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว 1 1 

รวม 111 33 

 
แบบที่  3/2  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอในภำพรวม 

  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในภาพรวม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565   ผู้ประเมินครั้งนี้ได้แก่  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจอหอ  จ านวน  
300  คน  โดยการเลือกสุ่มตัวอย่างประชาชนในแต่ละชุมชน  ซึ่งมีท้ังหมด  27  ชุมชน  เครื่องมือท่ีใช้ใน
การเก็บข้อมูล  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในภาพรวม  
ผู้จัดท าได้น าผลการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์และน าเสนอด้วยตารางประกอบค าบรรยาย  
ประกอบด้วย  2  ส่วน  ดังนี้ 
  ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปี  2565  จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน  จ านวน  300  คน  พบว่า  ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  55  และเพศชาย  ร้อยละ  45  มีอายุมากกว่า  60  ปี  มากท่ีสุด  ร้อยละ  33.31  
รองลงมา  คือมีอายุระหว่าง  51-60  ปี  ร้อยละ  26.67  จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  มาก
ท่ีสุด  ร้อยละ  31.34  ระดับ รองลงมา  คือปริญญาตรี  ร้อยละ  27.34  ด้านกลุ่มอาชีพ  กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัวมากท่ีสุด  ร้อยละ  38.34  รองลงมา  คืออาชีพรับจ้าง  ร้อยละ  20.00  
รายละเอียดตามตารางดังนี้ 
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จ ำนวนและค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
 

รำยกำร จ ำนวน 
(300  คน) 

ร้อยละ 
(100.00) ล ำดับที่ 

เพศ ชาย 135 45 2 
 หญิง 165 55 1 

อำย ุ ต่ ากว่า  20  ปี 10 3.34 6 
 20 – 30 ปี 18 6.00 5 
 31 – 40 ปี 28 9.34 4 
 41 – 50 ปี 64 21.34 3 
 51 – 60 ปี 80 26.67 2 
 มากกว่า  60  ปี 100 33.31 1 

กำรศึกษำ ประถมศึกษา 80 26.67 3 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 94 31.34 1 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 36 12.00 4 
 ปริญญาตรี 82 27.34 2 
 สูงกว่าปริญญาตรี 6 2.00 5 
 อื่น ๆ 2 0.65 6 

อำชีพหลัก รับราชการ 32 10.66 4 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 31 10.34 5 
 ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 115 38.34 1 
 รับจ้าง 60 20.00 2 
 นักเรียน นักศึกษา 2 0.66 7 
 เกษตรกร 21 7.00 6 
 อื่น ๆ 39 13.00 3 
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   ส่วนที่  2  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำล
ต ำบลจอหอ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565  ในภำพรวม 

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 -2565)  ประจ าปี  2565  ได้
สอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในชุมชนต่าง ๆ  ท้ัง  27  ชุมชน  จ านวน  300  คน  จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มา
จัดท าข้อมูลเพื่อวิเคราะห์  โดยน าเสนอด้วยตารางประกอบค าบรรยาย 
   ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ตอบแบบสอบถามต่อแบบสอบถามต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  โดยภาพรวมพบว่า  ประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดับพอใจมาก  จ านวน  7  ด้าน  ระดับพอใจ  จ านวน  2  ด้าน  โดยสามารถอธิบาย  ได้
ดังนี้ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปี  2565  ใน
ระดับพอใจมาก  จ านวน  7  ด้าน  โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ 
   อันดับท่ี  1  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
   อันดับท่ี  2  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
       อันดับท่ี  3  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน รับทราบ 
       อันดับท่ี  4  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
   อันดับท่ี  5  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
   อันดับท่ี  6  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
   อันดับท่ี  7  การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
   อันดับท่ี  8  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ท้ังนี้สามารถพิจารณาจากตารางสรุปดังนี้ 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน 
ต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565  โดยภำพรวม 

 

ประเด็น พอใจ
มำก พอใจ ไม่

พอใจ 
ล ำดับ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 59.45 36.25 4.30 1 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 56.39 41.87 1.74 2 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
     กิจกรรม 

55.36 39.63 5.01 4 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน 
รับทราบ 

56.04 42.66 1.30 3 

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 47.67 48.49 3.87 9 
6.  การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 51.79 42.07 6.14 7 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ

ประชาชน ในท้องถิ่น 
54.87 37.63 7.50 5 

8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

50.22 42.29 7.49 8 

9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 52.45 36.96 10.59 6 
                                 ภำพรวม 53.81 40.88 5.33  
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แบบที่  3/3  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ 
                ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565  ในแต่ละยุทธศำสตร์  โดยภำพรวม 

  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในแต่ละยุทธศาสตร์  
ประจ าปี  2565  ผู้ประเมินครั้งนี้ได้แก่  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจอหอ  จ านวน  300  คน  โดยการ
เลือกสุ่มตัวอย่างประชาชนในแต่ละชุมชน  ซึ่งมีท้ังหมด  27  ชุมชน  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  เป็น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในแต่ละยุทธศาสตร์โดยภาพรวม  
ซึ่งเทศบาลต าบลจอหอมียุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ท้ังหมด  6  ด้าน  ผู้จัดท าได้น าผลการประเมินความ      
พึงพอใจมาวิเคราะห์และน าเสนอด้วยตารางประกอบค าบรรยาย  ประกอบด้วย  2  ส่วน  ดังนี้ 

  ส่วนที่   1  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ตอบแบบสอบถามต่อแบบสอบถาม
ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ในแต่ละยุทธศาสตร์  ซึ่ง
มีจ านวนยุทธศาสตร์ท่ีด าเนินการประเมินท้ังส้ิน  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
   1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค 
   2.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
   4.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
   5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมสงเคราะห์/การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และความปลอดภัย   
                         ในชีวิตและทรัพย์สิน 
   6.  ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว 
  ท้ังนี้  ผลของการประเมินในแต่ละยุทธศาสตร์  ซึ่งมีจ านวน  6  ยุทธศาสตร์  สามารถแสดง
รายละเอียดโดยภาพรวม  ได้ต่อไปนี้ 

  เมื่อพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ในแต่ละยุทธศาสตร์โดยภาพรวม  พบว่า
ประชาชนมีความ     พึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  จากคะแนนเต็ม  10  มีระดับ
คะแนนเท่ากับ  7.73 
              หากพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ผัง
เมือง/สาธารณูปโภคมากท่ีสุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.30  รองลงมา  คือยุทธศาสตร์ด้านการสังคม
สงเคราะห์/การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระดับคะแนนเท่ากับ  
8.29  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน 
ต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565   

ตำมยุทธศำสตร์โดยภำพรวม 
 

รำยกำรประเมินผล คะแนน 
(เต็ม 10)  ล ำดับ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค 8.30 1 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 8.26 3 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 7.24 4 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 7.07 6 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมสงเคราะห์/การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ 
     และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8.29 2 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว 7.19 5 

ภำพรวม 7.73  
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

 
  ท้ังนี้   ผลการประเมินในแต่ละยุทธศาสตร์  ซึ่ งมีจ านวน  6  ยุทธศาสตร์  สามารถแสดง
รายละเอียดดังต่อไป 
 

  (1)  ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน/ผังเมือง/สำธำรณูปโภค 
 

  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานโดยภาพรวม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.30 หากพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในส่วนของมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะมากท่ีสุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.50  รองลงมามีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.49  ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน 
ต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565   

ตำมยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน/ผังเมือง/สำธำรณูปโภค 
 

รำยกำรประเมินผล คะแนน 
(เต็ม 10)  ล ำดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.49 2 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 8.36 4 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.37 3 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ 8.50 1 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.01 9 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.30 5 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน 
   ท้องถิ่น 8.19 7 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 8.24 6 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.18 8 

ภำพรวม 8.30  
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

  (2)  ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข/ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
 

  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพบว่า  ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานโดยภาพรวม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.26 
  หากพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรมมากท่ีสุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.60  รองลงมาคือ  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ  8.42  ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน 
ต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565                            

ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข/ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

รำยกำรประเมินผล คะแนน 
(เต็ม 10)  ล ำดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.35 5 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 8.42 2 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.60 1 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ 8.09 6 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.04 7 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.00 9 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน 
   ท้องถิ่น 8.37 4 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 8.01 8 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.39 3 

ภำพรวม 8.26  
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

  (3)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 

  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
โดยภาพรวม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  7.24 
  หากพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะมากท่ีสุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ  7.41  รองลงมาคือ  มีมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  7.35  ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน 
ต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565   

ตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 

รำยกำรประเมินผล คะแนน 
(เต็ม 10)  ล ำดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.35 2 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 7.25 5 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.19 6 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.41 1 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.16 7 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.09 8 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน 
   ท้องถิ่น 7.05 9 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 7.32 3 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.29 4 

ภำพรวม 7.24  
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

  (4)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ/ศำสนำ/วัฒนธรรมประเพณีและกีฬำ 
 

  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  พบว่า  ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานโดยภาพรวม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  7.07 
  หากพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรมมากท่ีสุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.50 รองลงมาคือ  มีประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจาก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีระดับคะแนนเท่ากับ  7.32  ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน                                                                   
ต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565   

ตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ/ศำสนำ/วัฒนธรรมประเพณีและกีฬำ 
 

รำยกำรประเมินผล คะแนน 
(เต็ม 10)  ล ำดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.09 4 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 7.14 3 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.50 1 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ 6.64 8 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.73 6 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 6.59 9 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน 
   ท้องถิ่น 6.69 7 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 6.91 5 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.32 2 

ภำพรวม 7.07  
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

 (5)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์/กำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมสงเคราะห์/การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโดยภาพรวม  มีระดับคะแนน
เท่ากับ  8.29 
       หากพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ
มากท่ีสุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.52 รองลงมาคือ  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.48  ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน                                                                             
ต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565   

ตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์/กำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ 
                             และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

รำยกำรประเมินผล คะแนน 
(เต็ม 10)  ล ำดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.44 3 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 8.52 1 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.48 2 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ 8.39 4 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.18 5 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.17 6 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน 
   ท้องถิ่น 8.15 7 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 8.09 9 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.13 8 

ภำพรวม 8.29  
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  (6)  ยุทธศำสตร์ด้ำนอำชีพ/กำรลงทุน/อุตสำหกรรม/กำรท่องเที่ยว 
 

  ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว  พบว่า  ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานโดยภาพรวม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  7.19 
  หากพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรมมากท่ีสุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.25  รองลงมาคือ  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  มีระดับคะแนนเท่ากับ  8.18  ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน 
ต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลจอหอ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565   

ตำมยุทธศำสตร์ด้ำนอำชีพ/กำรลงทุน/อุตสำหกรรม/กำรท่องเที่ยว 
 

รำยกำรประเมินผล คะแนน 
(เต็ม 10)  ล ำดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.25 1 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 8.15 3 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.13 5 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ 8.14 4 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.09 6 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.05 7 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน 
   ท้องถิ่น 8.01 8 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 7.89 9 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.18 2 

ภำพรวม 7.19  

 
ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลจอหอประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
โคโรนา 2019 และยังพบการระบาดของสายพันธุ์ใหม่และมีความรุนแรงขึ้น   ซึ่งเทศบาลต าบลจอหอต้อง
ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับมีค าส่ังและประกาศของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  มีผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลจอหอท่ี
มีคุณลักษณะของการรวบรวมคนเป็นจ านวนมาก  หรือเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรค  บางโครงการ/
กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้  ท าให้ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเป้าหมายท่ีลดน้อยลง 
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  ประกอบกับรายได้ของเทศบาลท่ีจัดเก็บเองและท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ได้รับไม่เป็นไปตามท่ี
คาดการณ์ไว้  จึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้ครบถ้วนทุกโครงการ   
  ท้ังนี้ เทศบาลต าบลจอหอได้ด าเนินการเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  และ
โอนเพิ่ม/โอนลดงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือส่ังการ
ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม สถานการณ์  และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชน   และเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นท่ีอย่างเหมาะสม 
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บทที่  5 
 

สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

        เทศบาลต าบลจอหอ  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  ตาม
กระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือส่ังการต่าง ๆ  โดยการรับฟังปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนสรุปผลและข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในพื้นท่ี  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือโครงการท่ีด าเนินการ
ไปแล้วนั้นน าไปสู่ความเสร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลท่ีได้รับจากการติดตามและประเมินผล  
ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถน าไปสู่การปรับปรุงและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์  อันจะน าไปสู่การ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมายและเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ  ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะดังนี้   

1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผน   
 1.1  ด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
  เทศบาลต าบลจอหอได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2565  โดยมีข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  ครบถ้วนทุกประเด็น  ได้แก่  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูล
พื้นฐานของเทศบาล  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อม  และสามารถเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้  
ประเมินผลในภาพรวม  พบว่าได้คะแนนร้อยละ  84.95 
  โครงการพัฒนาในบรรจุไว้ในแผนมีความชัดเจน  มีวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  น าไปสู่การ
ต้ังงบประมาณได้  รวมถึงโครงการพัฒนามีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  Thailand 4.0  ประเมินผลในภาพร่วม  พบว่าได้คะแนนร้อยละ  85.59 
และเจ้าหน้าท่ีผู้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ได้ด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอนในส่วนของการแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน    และผลการประเมิน
ด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีผู้จัดท าแผนพัฒนา  ได้มีการด าเนินการครบถ้วน  ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ 

 1.2 ด้ำนกำรต้ังงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ได้บรรจุโครงการ
พัฒนาไว้จ านวน  111  โครงการ  งบประมาณ  167,559,750   บาท และน ามาจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  จ านวน  66  โครงการ  งบประมาณ  41,226,350  บาท  และได้น าไปด าเนินการ
เป็นผลส าเร็จ  จ านวน  33  โครงการ  งบประมาณ  32,745,317.92 บาท  ดังนั้น  จ านวนโครงการพัฒนา
ท่ีได้น ามาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  คิดเป็นร้อยละ  59.49  
และจ านวนโครงการพัฒนาท่ีได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จ  คิดเป็นร้อยละ 50.00 
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  จากการติดตามและประเมินผลด้านนี้  พบว่า  งบประมาณในการบริหารจัดการและ
พัฒนามีจ านวนจ ากัด  เนื่องจากรายได้ของเทศบาลท่ีจัดเก็บเองและรัฐบาลจัดสรรให้ลดลงไม่เป็นไปตามท่ี
คาดการณ์ไว้  งบประมาณจึงไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่นและทันต่อความต้องการของประชาชน  และ
จ านวนโครงการท่ีน าไปด าเนินการเป็นผลส าเร็จมีจ านวนน้อย  ประกอบกับเกิดสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ส่งผลกระทบต่อจัดโครงการต่าง ๆ  ซึ่งต้องอาศัยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการ  จึงไม่สามารถด าเนินการจัดโครงการต่าง ๆ  ได้ 
    

 1.3  ด้ำนควำมพึงพอใจของประชำชน 
   (1)  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปี  
2565  โดยภาพรวม โดยผลจากการติดตาม  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลจอหอ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2565  มีความพึงพอใจมาก  จ านวน  8  ด้าน  โดยเรียงล าดับ
จากความ  พึงพอใจมากท่ีสุด  ดังต่อไปนี้ 
อันดับท่ี  1  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  59.45 
อันดับท่ี  2  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  56.39 
อันดับท่ี  3  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ  คิดเป็นร้อยละ 56.04  
อันดับท่ี  4  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  55.36 
อันดับท่ี  5  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ  54.87 
อันดับท่ี  6  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  52.45 
อันดับท่ี  7  การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  คิดเป็นร้อยละ  51.79 
อันดับท่ี  8  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  คิดเป็นร้อยละ  50.22 

  (2)  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  รวมท้ัง  
6  ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ก าหนดระดับคะแนนความพึงพอใจไว้เต็ม  10  คะแนน  โดยผลจากการติดตาม
พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ  ท้ัง  6  ยุทธศาสตร์           
มีคะแนน  7.73  คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ  77.30  และประชาชนมีความพึงพอใจในยุทธศาสตร์       
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  /ผังเมือง/สาธารณูปโภคมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก  มีคะแนน  8.30  หรือคิดเป็นร้อย
ละ  80.30  รองลงมาประชาชนมีความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ด้านสังคมสงเคราะห์/การจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคะแนน  8.29  หรือคิดเป็นร้อยละ  82.90   

2.  ข้อสังเกต   
 2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

 -    งานด้านคมนาคมขนส่ง  ควรน าสภาพเส้นทางคมนาคมในพื้นท่ีมาประกอบการ  
   วางแผน   รวมถึงถนนท่ีเทศบาลต าบลจอหอควรด าเนินการลงทะเบียน 
   ทางหลวงท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพื่อมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น โดยระบุพิกัดท่ีต้ัง 
   ภูมิศาสตร์และทราบว่าถนนสายใดอยู่ในสภาพใด และจ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อม 
   แซมเมื่อใด เพื่อก าหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ
เพื่อป้องกันน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก  

- งานด้านการผังเมือง  และการควบคุมอาคาร  ควรน าผังเมือง/ผังชุมชน มาเป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผน 
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 2.2   ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- งานด้านการส่งเสริมอาชีพ   ควรให้ความส าคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ   ให้

สามารถมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย  และส าหรับกลุ่มท่ีไม่มีงานท าควรส่งเสริม
ให้เกิดอาชีพ   รวมท้ังส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ  และผู้พิการมีงานท าเพื่อให้
สามารถด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 

- งานด้านสวัสดิการสังคม  ควรส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ   ให้ได้รับเบ้ียยังชีพใน
ปีต่อไปอย่างท่ัวถึง  โดยมีการจัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อคาดการณ์
จ านวนของผู้สูงอายุท่ีจะได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า  และก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต  สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุเช่นกัน 

-  การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น   ควรให้ความส าคัญในการจ่ายเงินเบ้ีย
ยังชีพความพิการให้คนพิการให้คลอบคลุมและท่ัวถึง  ตลอดถึงการดูแลคุณภาพ
ชีวิต  สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมผู้พิการ 

- การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนท้องถิ่น  ให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริมเสริม (นม) ท่ัวถึงหรือไม่  ได้รับอาหาร
กลางวันครบทุกคนหรือไม่  เพื่อเป็นข้อมูลก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นอกจากนี้ให้เทศบาลต าบลจอหอจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  
พิจารณาแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม 

- การส่งเสริมท่ีพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากจน ให้มีท่ีอยู่อาศัย 
- งานด้านการศึกษา  ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบและนอกระบบโดยการ

ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
- งานด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน   การป้องกัน

และระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ  และการเข้าถึงการรักษาของ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไป 

2.3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
-  งานด้านการส่งเสริมประชาประชาธิปไตย  ควรสนับสนุนการพัฒนา

ประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน   สนับสนุนการ
จัดท าข้อมูล  ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาชุมชนความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพ 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้น าข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น  
เช่นอุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  ดินถล่ม   ภัยจากภัยแล้ง  ภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย  ภัยจากไฟป่า  ภัยจากอากาศหนาว  ภัยจากการคมนาคมขนส่ง  
เป็นต้น  มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน  หรือลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีท่ีเคยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากสาธารณภัย
ดังกล่าวควรหามาตรการเชิงป้องกัน  และก าหนดเป็นแผนงานในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

- ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดสาธารณภัย   ของผู้บริหารและ
ข้าราชการท้องถิ่นและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย 
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- จัดซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ก าหนดช้ันการบังคับบัญชาการ
ตัดสินใจและขั้นตอนในการปฎิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณ 

- จัดเตรียมจัดหาสถานท่ี  และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นใน
พื้นท่ี 

- งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ให้ส ารวจจุดท่ีมักเกิดเหตุร้ าย  ภัย
อันตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพ ปัญหายาเสพติด  มั่วสุ่ม และหามาตรการป้องกัน
เพื่อลดจ านวนเกิดเหตุร้ายขึ้น 

2.4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรม  และการท่องเท่ียว 
- งานด้านการส่งเสริมการลงทุน   ควรส่งแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่

คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน  และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพา
ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- งานด้านการท่องเท่ียว  ควรส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตอันดีงานของประชาชนในท้องถิ่น 

2.5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
- งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่า

และน้ า  ควรเป็นการร่วมมือกันด าเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเพื่อให้เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืน และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน 
  

2.6  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  งานด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการส ารวจข้อมูลภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นท้ังหมดสร้างเป็นองค์ความรู้   เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น  โดย
อาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นแก่ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น 

- การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม   จารีตประเพณี   รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

3.  ข้อเสนอแนะของประชำชนต่อกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลจอหอ  
  คณะกรรมการติดตามฯ  ได้จัดท าแบบสอบถามประชาชนถึงข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
เทศบาลต าบลจอหอ  จากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  300  คน  พบว่าประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลจอหอมี
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ  ดังต่อไปนี้ 

3.1  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลจอหอ  ได้เสนอแนะให้เทศบาล
ต าบลจอหอพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ดังต่อไปนี้ 
- เตรียมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน  เนื่องจากเกิด

ปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีเดิมเป็นประจ า และท่วมขังเป็นเวลานาน 
 -    ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบระบายน้ าในเขตพื้นท่ีให้สามารถระบายน้ าได้ทัน      
                                รวมถึงดูแลรักษาหรือลอกท่อระบายไม่ให้เกิดการอุดตัน      

-   ปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก     
    และปลอดภัย 
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-  ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรบริเวณส่ีแยกท่ีมีการสัญจรหนาแน่น  เพื่อป้องกันการเกิด    
    อุบัติเหตุ  และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนน 

  3.2  ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลจอหอ  ได้เสนอแนะให้เทศบาลต าบล
จอหอพัฒนาด้านสาธารสุขและส่ิงแวดล้อม  ดังต่อไปนี้ 

- แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชน  เนื่องจากได้สร้างปัญหาให้แก่ผู้ขับขี่  คุ้ยขยะ      
   ขับถ่ายไม่เป็นท่ี  และเป็นพาหะท าให้เกิดโรคระบาด  ได้แก่  โรคพิษสุนัขบ้า   
-  ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น  ต้องการให้เทศบาลเก็บและขนขยะให้ครอบคลุม      
   ทุกพื้นท่ี  ไม่ให้มีขยะตกค้าง   

 3.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลจอหอ  ได้เสนอแนะให้เทศบาลต าบล
จอหอพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  ดังต่อไปนี้ 
  -  ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณท่ีสาธารณะ  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันความ    
                              ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  จัดระเบียบวินัยการจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ      
                              รวมถึงการจัดระเบียบทางเท้า  ไม่ให้ร้านค้าหรือบ้านเรือนวางส่ิงของรุกล้ าทางเท้า     
                              เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการใช้ทางเท้าสัญจร 
  -  ติดต้ังระบบเสียงไร้สายเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกชุมชน 
   

   4. ข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำมและประเมินผล 
 ส าหรับการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาและด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
ต าบลจอหอ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดท าแผนในโอกาสต่อไปและประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการ   จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการดังนี้ 

4.1  โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว  ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง  
4.2  โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  ควร   
      เน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ 

 4.3  ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่อง
ความพร้อมด้านพื้นท่ีก่อนทุกครั้ง  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบท้ังทางตรง
และทางอ้อม และสถานะทางการเงิน-การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ  ท้ังนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการขอรับงบสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

 4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลจอหอให้มาก
ขึ้นและอย่างท่ัวถึง  ท้ังก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างการด าเนินโครงการ  และ
เมื่อส้ินสุดโครงการ  โดยหาแนวทาง  วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลจอหอ  รวมถึงเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้รับรู้  ตรวจสอบการด าเนินโครงการมากขึ้น  ท้ังนี้ในปัจจุบัน
อาจมีการเปล่ียนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการด าเนินการต่างๆ  ส่งผลต่อช่อง
ทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง  ของเทศบาลต าบลจอหอจึงควรมีช่องทางการ
ส่ือสารระหว่างเทศบาลต าบลจอหอกับประชาชนให้มากขึ้น  โดยเฉพาะเรื่องท่ีมี
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 

ผลกระทบต่อประชาชน  รวมถึงการช้ีแจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลจอหอให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

4.5 ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมท้ังปีงบประมาณ  ตลอดจนด าเนิน
โครงการการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  และไม่ควรให้โครงการด าเนินการในเดือน
สุดท้ายของปีงบประมาณ  ซึ่งสะท้อนต่อความสามารถในการบริหารงบประมาณ 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอ  พิจารณาแล้วเห็น
ว่า  การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริงนั้น  เทศบาลต าบลจอหอซึ่งเป็นหน่วยงานหลักและใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  จะต้องส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  ในการร่วมกันคิด  
ร่วมกันท า  ร่วมกันตัดสินใจ  ร่วมกันตรวจสอบ  ร่วมกันรับประโยชน์  ร่วมกันแก้ไขปัญหา  ร่วมกัน
รับผิดชอบ  แลกเปล่ียนความรู้ส าหรับการพัฒนาเทศบาลต าบลจอหอให้มีความเจริญก้าวหน้า  ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญรุ่งเรือง  และ
พัฒนาระบบบริการสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์แก่คนในท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและท่ัวถึงอย่างเท่าเทียมกัน  
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
 
 

 



ภาคผนวก





การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลจอหอ ช้ัน 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 





- 
แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

เทศบาลต าบลจอหอในภาพรวม  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565             
 

 

ค าช้ีแจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภำพรวม โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
กรุณาใส่เครื่องหมายถูก ( √ ) หน้าข้อท่ีตรงกับท่านมากท่ีสุด 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. เพศ 
 O   เพศชำย       O   เพศหญิง    
2. อายุ  
 O   ต่ ำกว่ำ 20 ปี       O   20-30 ปี    
 O   31-40 ปี        O   41-50 ปี    
 O   51-60 ปี        O   มำกกว่ำ 60 ปี    
3. การศึกษา 
 O   ประถมศึกษำ       O   มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ    
 O   อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ     O   ปริญญำตรี    
 O   สูงกว่ำปริญญำตรี       O   อื่น ๆ ...................................................... 
4. อาชีพหลัก 
 O   รับรำชกำร       O   เอกชน/รัฐวิสำหกิจ    
 O   ค้ำขำย ธุรกิจส่วนตัว      O   รับจ้ำง   
 O   นักเรียนนักศึกษำ       O   เกษตรกร     O   อื่น ๆ   ………………………… 
 
ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของเทศบาลต าบลจอหอ 
 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเดน็ พอใจ
มาก 

พอใจ
น้อย 

ไม่
พอใจ 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม    
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม    
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม    
4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชน รับทรำบ    
5.  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
6.  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด    
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น    
8.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น    
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    

ภำพรวม    
 



 
แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

เทศบาลต าบลจอหอในแต่ละยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565             
 

 
 

ค าช้ีแจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศำสตร์ โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณปูโภค 
 
ส่วนท่ี  1  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ   

             - หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในการพัฒนา   
โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนเทศบาลต าบลจอหอของท่านเท่าใด 
 
 

รายการประเมินผล คะแนน  
(10 คะแนน) 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม  
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับข้อมูลของโครงกำร  
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม  
4.  มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ  
5.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
6.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น  
8.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น  
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  

ภำพรวม  
 
ส่วนท่ี  2  ข้อเสนอแนะ    
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
           ขอบพระคุณทุกท่าน 

                                                              จัดท ำโดย  กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ  เทศบำลต ำบลจอหอ 
 
 
 



- 
แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

เทศบาลต าบลจอหอในภาพรวม  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565             
 

 

ค าช้ีแจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภำพรวม โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
กรุณาใส่เครื่องหมายถูก ( √ ) หน้าข้อท่ีตรงกับท่านมากท่ีสุด 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. เพศ 
 O   เพศชำย       O   เพศหญิง    
2. อายุ  
 O   ต่ ำกว่ำ 20 ปี       O   20-30 ปี    
 O   31-40 ปี        O   41-50 ปี    
 O   51-60 ปี        O   มำกกว่ำ 60 ปี    
3. การศึกษา 
 O   ประถมศึกษำ       O   มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ    
 O   อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ     O   ปริญญำตรี    
 O   สูงกว่ำปริญญำตรี       O   อื่น ๆ ...................................................... 
4. อาชีพหลัก 
 O   รับรำชกำร       O   เอกชน/รัฐวิสำหกิจ    
 O   ค้ำขำย ธุรกิจส่วนตัว      O   รับจ้ำง   
 O   นักเรียนนักศึกษำ       O   เกษตรกร     O   อื่น ๆ   ………………………… 
 
ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของเทศบาลต าบลจอหอ 
 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเดน็ พอใจ
มาก 

พอใจ
น้อย 

ไม่
พอใจ 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม    
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม    
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม    
4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชน รับทรำบ    
5.  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
6.  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด    
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น    
8.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น    
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    

ภำพรวม    
 



 
แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

เทศบาลต าบลจอหอในแต่ละยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565             
 

 
 

ค าช้ีแจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศำสตร์ โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นสาธารณสขุ/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ส่วนท่ี  1  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ   

             - หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในการพัฒนา   
โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนเทศบาลต าบลจอหอของท่านเท่าใด 
 
 

รายการประเมินผล คะแนน  
(10 คะแนน) 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม  
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับข้อมูลของโครงกำร  
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม  
4.  มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ  
5.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
6.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น  
8.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น  
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  

ภำพรวม  
 
ส่วนท่ี  2  ข้อเสนอแนะ    
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

                     
  ขอบพระคุณทุกท่าน 

                                                            จัดท าโดย  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลจอหอ 
 
 
 
 
 
 
 



- 
แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

เทศบาลต าบลจอหอในภาพรวม  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565             
 

 

ค าช้ีแจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภำพรวม โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
กรุณาใส่เครื่องหมายถูก ( √ ) หน้าข้อท่ีตรงกับท่านมากท่ีสุด 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. เพศ 
 O   เพศชำย       O   เพศหญิง    
2. อายุ  
 O   ต่ ำกว่ำ 20 ปี       O   20-30 ปี    
 O   31-40 ปี        O   41-50 ปี    
 O   51-60 ปี        O   มำกกว่ำ 60 ปี    
3. การศึกษา 
 O   ประถมศึกษำ       O   มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ    
 O   อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ     O   ปริญญำตรี    
 O   สูงกว่ำปริญญำตรี       O   อื่น ๆ ...................................................... 
4. อาชีพหลัก 
 O   รับรำชกำร       O   เอกชน/รัฐวิสำหกิจ    
 O   ค้ำขำย ธุรกิจส่วนตัว      O   รับจ้ำง   
 O   นักเรียนนักศึกษำ       O   เกษตรกร     O   อื่น ๆ   ………………………… 
 
ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของเทศบาลต าบลจอหอ 
 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเดน็ พอใจ
มาก 

พอใจ
น้อย 

ไม่
พอใจ 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม    
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม    
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม    
4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชน รับทรำบ    
5.  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
6.  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด    
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น    
8.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น    
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    

ภำพรวม    
 



 
แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

เทศบาลต าบลจอหอในแต่ละยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565             
 

 
 

ค าช้ีแจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศำสตร์ โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการบรหิารจดัการที่ด ี
 
ส่วนท่ี  1  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ   

             - หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในการพัฒนา   
โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนเทศบาลต าบลจอหอของท่านเท่าใด 
 
 

รายการประเมินผล คะแนน  
(10 คะแนน) 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม  
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับข้อมูลของโครงกำร  
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม  
4.  มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ  
5.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
6.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น  
8.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น  
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  

ภำพรวม  
 
ส่วนท่ี  2  ข้อเสนอแนะ    
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
           ขอบพระคุณทุกท่ำน 

                                                              จัดท ำโดย  กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ  เทศบำลต ำบลจอหอ 
 
 

 



- 
แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

เทศบาลต าบลจอหอในภาพรวม  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565             
 

 

ค าช้ีแจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภำพรวม โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
กรุณาใส่เครื่องหมายถูก ( √ ) หน้าข้อท่ีตรงกับท่านมากท่ีสุด 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. เพศ 
 O   เพศชำย       O   เพศหญิง    
2. อายุ  
 O   ต่ ำกว่ำ 20 ปี       O   20-30 ปี    
 O   31-40 ปี        O   41-50 ปี    
 O   51-60 ปี        O   มำกกว่ำ 60 ปี    
3. การศึกษา 
 O   ประถมศึกษำ       O   มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ    
 O   อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ     O   ปริญญำตรี    
 O   สูงกว่ำปริญญำตรี       O   อื่น ๆ ...................................................... 
4. อาชีพหลัก 
 O   รับรำชกำร       O   เอกชน/รัฐวิสำหกิจ    
 O   ค้ำขำย ธุรกิจส่วนตัว      O   รับจ้ำง   
 O   นักเรียนนักศึกษำ       O   เกษตรกร     O   อื่น ๆ   ………………………… 
 
ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของเทศบาลต าบลจอหอ 
 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเดน็ พอใจ
มาก 

พอใจ
น้อย 

ไม่
พอใจ 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม    
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม    
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม    
4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชน รับทรำบ    
5.  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
6.  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด    
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น    
8.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น    
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    

ภำพรวม    
 



 
 

แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
เทศบาลต าบลจอหอในแต่ละยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565             

 
 
 

ค าช้ีแจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศำสตร์ โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรมประเพณแีละกีฬา 
 
ส่วนท่ี  1  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ   

             - หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในการพัฒนา   
โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนเทศบาลต าบลจอหอของท่านเท่าใด 
 
 

รายการประเมินผล คะแนน  
(10 คะแนน) 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม  
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับข้อมูลของโครงกำร  
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม  
4.  มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ  
5.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
6.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น  
8.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น  
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  

ภำพรวม  
 
ส่วนท่ี  2  ข้อเสนอแนะ    
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
           ขอบพระคุณทุกท่ำน 

                                                              จัดท ำโดย  กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ  เทศบำลต ำบลจอหอ 
 

 



- 
แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

เทศบาลต าบลจอหอในภาพรวม  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565             
 

 

ค าช้ีแจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภำพรวม โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
กรุณาใส่เครื่องหมายถูก ( √ ) หน้าข้อท่ีตรงกับท่านมากท่ีสุด 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. เพศ 
 O   เพศชำย       O   เพศหญิง    
2. อายุ  
 O   ต่ ำกว่ำ 20 ปี       O   20-30 ปี    
 O   31-40 ปี        O   41-50 ปี    
 O   51-60 ปี        O   มำกกว่ำ 60 ปี    
3. การศึกษา 
 O   ประถมศึกษำ       O   มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ    
 O   อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ     O   ปริญญำตรี    
 O   สูงกว่ำปริญญำตรี       O   อื่น ๆ ...................................................... 
4. อาชีพหลัก 
 O   รับรำชกำร       O   เอกชน/รัฐวิสำหกิจ    
 O   ค้ำขำย ธุรกิจส่วนตัว      O   รับจ้ำง   
 O   นักเรียนนักศึกษำ       O   เกษตรกร     O   อื่น ๆ   ………………………… 
 
ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของเทศบาลต าบลจอหอ 
 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเดน็ พอใจ
มาก 

พอใจ
น้อย 

ไม่
พอใจ 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม    
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม    
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม    
4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชน รับทรำบ    
5.  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
6.  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด    
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น    
8.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น    
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    

ภำพรวม    
 



 
 

แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
เทศบาลต าบลจอหอในแต่ละยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565             

 
 
 

ค าช้ีแจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศำสตร์ โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้นการสังคมสงเคราะห์/การจดัระเบยีบชุมชน/สังคม/ 
และความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สนิ 

 
ส่วนท่ี  1  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ   

             - หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในการพัฒนา   
โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนเทศบาลต าบลจอหอของท่านเท่าใด 
 
 

รายการประเมินผล คะแนน  
(10 คะแนน) 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม  
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับข้อมูลของโครงกำร  
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม  
4.  มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ  
5.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
6.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น  
8.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น  
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  

ภำพรวม  
 
ส่วนท่ี  2  ข้อเสนอแนะ    
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
           ขอบพระคุณทุกท่ำน 

                                                              จัดท ำโดย  กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ  เทศบำลต ำบลจอหอ 
 



- 
แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

เทศบาลต าบลจอหอในภาพรวม  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565             
 

 

ค าช้ีแจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภำพรวม โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
กรุณาใส่เครื่องหมายถูก ( √ ) หน้าข้อท่ีตรงกับท่านมากท่ีสุด 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. เพศ 
 O   เพศชำย       O   เพศหญิง    
2. อายุ  
 O   ต่ ำกว่ำ 20 ปี       O   20-30 ปี    
 O   31-40 ปี        O   41-50 ปี    
 O   51-60 ปี        O   มำกกว่ำ 60 ปี    
3. การศึกษา 
 O   ประถมศึกษำ       O   มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ    
 O   อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ     O   ปริญญำตรี    
 O   สูงกว่ำปริญญำตรี       O   อื่น ๆ ...................................................... 
4. อาชีพหลัก 
 O   รับรำชกำร       O   เอกชน/รัฐวิสำหกิจ    
 O   ค้ำขำย ธุรกิจส่วนตัว      O   รับจ้ำง   
 O   นักเรียนนักศึกษำ       O   เกษตรกร     O   อื่น ๆ   ………………………… 
 
ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของเทศบาลต าบลจอหอ 
 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเดน็ พอใจ
มาก 

พอใจ
น้อย 

ไม่
พอใจ 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม    
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม    
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม    
4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชน รับทรำบ    
5.  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
6.  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด    
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น    
8.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น    
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    

ภำพรวม    
 



 
 

แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
เทศบาลต าบลจอหอในแต่ละยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565             

 
 
 

ค าช้ีแจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศำสตร์ โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว 
 
ส่วนท่ี  1  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอ   

             - หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอหอในการพัฒนา   
โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนเทศบาลต าบลจอหอของท่านเท่าใด 
 
 

รายการประเมินผล คะแนน  
(10 คะแนน) 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม  
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับข้อมูลของโครงกำร  
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม  
4.  มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ  
5.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
6.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น  
8.  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น  
9.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  

ภำพรวม  
ส่วนท่ี  2  ข้อเสนอแนะ    
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

                                                                                                            ขอบพระคุณทุกท่าน 
 
                                                              จัดท ำโดย  กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ  เทศบำลต ำบลจอหอ 
 
 
 
 
 


