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ประกาศเทศบาลต าบลจอมแจ้ง 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

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

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น 

  เทศบาลต าบลจอมแจ้ง ได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.
2561 – 2565) เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รายละเอียด
เป็นไปตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
                                   
 

 (นายอินสอน  โสภา) 
           นายกเทศมนตรีต าบลจอมแจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



บทน า 
 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการด าเนินงานตอประชาชน  ในเรื่องการจัดท างบประมาณ 
การใชจาย และผลการด าเนินงานในรอบป  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท าแผนพัฒนา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 (3) รายงานผล 
และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทอง
ถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งติดประกาศผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน ในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน  นับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 เทศบาล
ต าบลจอมแจ้ง จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน การจัดท างบประมาณ การใชจาย และผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสามป (พ.ศ.2561 - 2565) ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563 มาเพ่ือให
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งทราบโดยทั่วกัน 
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ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน า 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามี
ความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  
เทศบาลต าบลจอมแจ้งในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  
วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส   เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมี
เครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่   
อย่างไร  ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 
๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงาน  กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผล
การด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการ
ประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือ
ว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

/๒. ประโยชน์... 
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๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมแจ้งใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้
หลายแนวทาง  ดังนี้  

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลจอมแจ้ง  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่  

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่   ซึ่งเป็น
ผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมาย
และตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมและแก้ไขได้

ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

 
๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจอมแจ้ง  จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

       (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                          (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2  ดังนี้ 

       (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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๕  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
  (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ  ๒๘  
โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม    

(๒)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

(๓)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  

๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565)  และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   
(๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ติดตามและประเมินผลส าหรับโครงการใน

ปีงบประมาณ 2562 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม  
(3)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
(4)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ  
(5)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

๕.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจอมแจ้ง 
    2.1 วิสัยทัศน์  

“ชุมชนเข็มแข็งน่าอยู่ คู่ควรคุณภาพชีวิตที่ดีแบบพอเพียง เคียงวิถีท้องถิ่นสู่ดินแดนพัฒนาที่ยั่งยืน” 

    2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบ    
                      นิเวศน์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต  
                      ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ 
   เรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

    2.3 เป้าประสงค์ 
เปูาประสงค์ที่ 1  :  สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 
เปูาประสงค์ที่ 2  :  กลุ่มประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ/ในระดับต่างๆได้รับการฝึกอาชีพ โดยถือ 
        หลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
เปูาประสงค์ที่ 3  :  ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ได้รับการดูแลและรักษา 
เปูาประสงค์ที่ 4  :   ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่คู่กับท้องถิ่น 
เปูาประสงค์ท่ี 5  :  คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง    
เปูาประสงค์ท่ี 6  :  ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
เปูาประสงค์ท่ี 7  :  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติ 
         ราชการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

    2.4 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
   เทศบาลต าบลจจอมแจ้งมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ อัน
สอดคล้องกับแผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์ในระดับมหาภาคต่างๆ ตามล าดับโดยปริยาย โดยได้ค านึงถึงการบูร
ณาการการพัฒนาในทุกๆด้านเพ่ือให้มีเปูาหมายเดียวกัน ประโยชน์อันเกิดแก่ประชาชน และน าประเทศสู่ความ 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ต่อไป 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
          ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง  (Strengths) 
 1. เทศบาลต าบลจอมแจ้งเป็นจุดที่มีโครงข่ายการคมนาคมทางบก อันสามารถติดต่อเชื่อมโยงและ
เป็นเส้นทางผ่านส าหรับการเดินทางไปสถานที่ส าคัญหลายแห่ง (สี่แยกบายพาส) ซึ่งท าให้ภาคเอกชนสนใจเข้า
มาลงทุนในพ้ืนที ่
 2. ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งมีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและสามารถด าเนินกิจการของกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น กลุ่มจักสานของผู้สูงอายุ กลุ่มเครื่องหนังปงแสงทอง 

3. หมู่บ้าน/ชุมชนหลายแห่งมีการจัดกิจกรรม/ตลาดนัดสินค้าเพ่ือเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าท่ีผลิตจาก
ชุมชนหรือประชาชนในพื้นท่ีมาเป็นระยะเวลายาวนานท าให้บางหมู่บ้าน/ชุมชนสามารถสร้างเป็นจุดขายหรือ
จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวไปพร้อมกัน เช่น การ(ตลาด)นัดบ้านดงปุาลัน, กาดบ้านร่ าเปิง 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. เทศบาลต าบลจอมจอมแจ้งมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในบริเวณจุด
ยุทธศาสตร์อันถือว่าเป็นท าเลที่เหมาะสมแก่การสนับสนุนการท่องเที่ยว (บริเวณริมน้ าปิงสี่แยกบายพาส) ท า
ให้พลาดโอกาสในการพัฒนารายได้ 
 2. การพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆยังขาดการต่อยอดให้ไปสู่ระดับการเป็นมืออาชีพ ซึ่งท าให้การพัฒนา
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มอาชีพต่างๆไม่ค่อยได้รับความสนใจ 
 3. ขาดแหล่งเงินทุนส าหรับการสนับสนุนการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

4. ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งไม่มีแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้มาท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/
ชุมชน ทั้งที่พ้ืนที่เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านอยู่เป็นประจ า 

โอกาส (Opportunities) 
1. การเข้าลงทุนในพื้นท่ีของกลุ่มทุนภาคเอกชนระดับใหญ่เริ่มมีเพ่ิมมากข้ึน 

 อุปสรรค (Threats) 
 1. การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนยังไม่ค่อยมีการด าเนินการขยาย
โอกาสในการลงทุนอย่างจริงจัง 

2. การด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนบางอย่างมีผลกระทบต่อการด าเนินภาคการค้าของหมู่บ้านหรือ 
ชุมชนโดยตรง ท าให้การกระจายรายได้ลดลง 
 ด้านสังคม 

จุดแข็ง  (Strengths) 
 1. สภาพสังคมภายในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งยังเป็นสังคมชนบทมากกว่าสังคมเมืองหรือก่ึงเมือง 
ท าให้สังคมเป็นสังคมที่สามารถพ่ึงพาและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน และเป็นสังคมแบบพ่ีน้องพร้องเพ่ือน 
 2. ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมการนับถือศาสนาหรือความเชื่อหรือ
ศรัทธาที่คล้ายคลึงกัน ท าให้สังคมเป็นสังคมที่แถบจะไม่มีปัญหาขัดแย้งด้านระบบความคิด 
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 3. ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งมีจุดบริการร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มวัย 
(ศูนย์บริการแบบมีส่วนร่วม/ศาลาสร้างสุข) ท าให้มีสถานที่ส าหรับรวบรวมทางความคิดที่เป็นสาธารณะเพ่ือ
พัฒนาต่อยอดด้านอื่นๆ 
 จุดอ่อน (Weaknesses)  
 1. การเข้ามาตั้งรกรากของกลุ่มคนนอกพ้ืนที่มักจะสร้างปัญหาต่างๆตามมา เช่น การไม่เคารพ
วัฒนธรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น การไม่เคารพวัฒนธรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน การไม่ให้ความร่วมมือด้าน
ต่างๆอย่างเท่าท่ีควร 
 2. การบีบรัดของสังคมโลกท าให้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบ้านใกล้เรือนเคียงลดน้อยลง 
 3. ขาดผู้มีความรู้ความสามารถที่จะมาถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอต่อคน
รุ่นใหม่ ซึ่งอาจท าให้ภูมิปัญญาเดิมๆ ลดหายไปจากสังคม 

โอกาส (Opportunities) 
1. นโยบายของรัฐบาลในระดับมหภาคให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านสังคมโดยเน้นการมีส่วนร่วม

บูรณาการพัฒนาท าให้การด าเนินการด้านดังกล่าวจะเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
2. การขยายโอกาสในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการสร้างชุมชนให้เข็มแขงมีมากขึ้น และทุก

ภาคส่วนก็พร้อมจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 
 อุปสรรค (Threats) 
 1. ขาดการสนับสนุนให้มีการด าเนินการต่อเนื่องและสม่ าเสมอจากภาครัฐหรืออ่ืนๆ ในกระบวนการมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการตนเองทางสังคมและวัฒนธรรม 

2. เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การเข้าถึงความนิยมต่างประเทศง่ายมากข้ึน ท าให้ค่านิยมต่างประเทศมี
อิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนกลุ่มวัยเด็กวัยรุ่น ซึ่งท าให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หลงลืมสังคมวัฒนธรรมเดิมๆ
ของตนเอง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง  (Strengths) 

 1. ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์และมีระบบ
นิเวศน์ที่ดี มีแหล่งต้นน้ าที่ธรรมชาติ 
 2. ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งมีดินที่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้หลากหลายไม่ว่าจะ
เป็นข้าว ข้าวโพด มะม่วง ล าไย ฯลฯ 
 3. ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งมีแม่น้ าปิงไหลผ่านซึ่งท าให้มีแหล่งน้ าส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
 จุดอ่อน (Weaknesses)  
 1. ประชาชนมักจะไม่ค่อยให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เท่าท่ีควร 
 2. การเกิดไฟไหม้ปุาบ่อยครั้งในช่วงฤดูแล้งท าให้ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เสียหาย 
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โอกาส (Opportunities) 
1. นโยบายของรัฐบาลในระดับมหภาคให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วมบูรณาการการพัฒนาท าให้การด าเนินการด้านดังกล่าวจะเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น 
 อุปสรรค (Threats) 
 1. ขาดการสนับสนุนให้มีการด าเนินการต่อเนื่องและสม่ าเสมอจากภาครัฐหรืออ่ืนๆ ในกระบวนการมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการตนเองด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. การบูรณการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ยังไม่ชัดเจนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติท าให้การด าเนินการดังกล่าวไร้ทิศทาง 
 
  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

  จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของเทศบาลต าบลจอมแจ้ง และบริเวณ
พ้ืนที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  
            1.) การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความชัดเจนมากนัก ท าให้มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการในหลายๆด้าน เช่น การจัดเก็บภาษี การบริหารพ้ืนที่สาธารณะ  
  2.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังถูกมองจากหน่วยงานภาครัฐภายนอกว่า เป็นหน่วยงานที่
ยังไม่มีศักยภาพในการด าเนินการต่างๆท าให้ขาดความเชื่อถือในการปฏิบัติงาน 
  3.) ความไม่ชัดเจนในการปฏิรูประบบการปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจของภาคประชาชนยังไม่ชัดเจนตามไปด้วย   
  4.) การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการของภาครัฐบ่อยครั้งท าให้การด าเนินการต่างๆ
มักจะหยุดชะงัก    

5.) หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ มักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในด้านการพัฒนาต่างๆต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมักจะค านึงถึงบทบาทหรือภารกิจเฉพาะหน่วยงานตนเอง โดยขาดการบูรณาการซึ่ง
กันและกัน 
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ส่วนที่ 3 

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน 
 

แบบที่  1  แบบช่วยก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจอมแจ้งโดยตนเอง 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจอมแจ้ง 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่เทศบาล ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
         มี 
 การด าเนินงาน 

        ไม่มี 
 การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  - 
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  - 
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 

 - 

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

 - 

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

 - 

11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 - 

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  - 
13.มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น  - 
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  - 
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  - 
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  - 
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  - 
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  - 
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่  - 
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอมแจง้ 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจอมแจ้งภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละสองครั้ง    
1) จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร ์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 
 

ปี 2565 

 โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

72 23,218,840 75 61,185,500 131 62,587,020 144 68,017,020 
 

135 
 

67,217,020 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ   19 747,000 19 7,470,000 27 917,000 27 917,000 

 
27 

 
917,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การบริหารจัด 
กาทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

8 350,000 8 350,000 8 350,000 8 350,000 

 
 

8 

 
 

350,000 

4 ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 18 878,000 18 878,000 18 878,000 18 878,000 

 
 

18 
 
 

 
 

878,000 

5. ยุทธศาสตร์การ  
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชน 41 28,676,000 41 24,592,000 41 28,342,000 41 28,342,000 

 
 

41 
 
 

 
 

28,342,000 

6. ยุทธศาสตร์การ  
จัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษา 
ความเรียบร้อย 

12 2,524,000 12 2,524,000 12 2,524,000 12 2,524,000 12 2,524,000 

7. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาการบริหาร 
จัดการบ้านเมืองที่ดี 14 425,000 14 425,000 14 425,000 14 425,000 14 425,000 

รวม 184 56,818,840 185 90,700,500 225 75,708,020 265 101,453,020 256 100,338,020 
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2) จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนัธกิจ/ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
  โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและย่ังยืน 138 41,935,000 80 78,456,000 102 49,736,200 320 170,127,200 

2.การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา 
จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง 

107 60,131,000 96 39,655,000 97 39,925,000 300 139,711,000 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมเพือ่เป็นฐาน
การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

22 15,220,000 18 11,464,000 18 14,870,000 58 41,554,000 

4.การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน 

19 12,866,000 19 12,966,000 19 13,066,000 57 38,898,000 

5.การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครฐัและการ
ให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธภิาพ โปร่งใสและ 
เป็นธรรม 

25 12,720,000 25 10,720,000 25 10,720,000 75 34,160,000 

รวม 311 142,872,000 238 153,261,000 261 128,317,200 810 424,450,200 
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3) ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนนิการ 
จ านวนโครงการที่

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการที่
ไม่ได้ด าเนนิการ 

รวม 

  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 18 10.97 13 7.93 28 87.80 48 100 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

1 0.60 - - 6 99.40 7 100 

3. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

3 1.82 - - 15 98.78 17 100 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

2 1.22 - - 13 98.78 15 100 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 17 10.37 - - 16 89.02 34 100 

6. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

3 1.83 - - 8 98.17 11 100 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองท่ีด ี 13 7.92 - - 16 90.24 32 100 

รวม 57 34.76 2 1.22 102 62.19 164 100 

 
 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ที่มีเปูาหมายการด าเนินงานในปี  

2562 จ านวน 164 โครงการ 
 ผลการพัฒนาตามโครงการของเทศบาลต าบลจอมแจ้ง ประจ าปี 2562 รวมทั้งสิ้น 40 

โครงการ 
 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ  

- ด าเนินการแล้ว   ร้อยละ 29.39%  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  เทศบาลต าบลจอมแจ้ง ได้ด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
และบรรจุไว้เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ด าเนินการ จ านวน 20 โครงการ เป็นเงินจ านวน 
13,041,450  ซึ่งเป็นโครงการจากการอนุมัติจ่ายเงินสะสมจากสภาเทศบาลต าบลจอมแจ้ง จ านวน 15 
โครงการ และเป็นโครงการที่ขอตั้งรายการใหม่ จ าพวกครุภัณฑ์ที่เป็นโครงการบริการสาธารณะ จ านวน  5 
โครงการ 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
 โครงการที่มีการด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  จ านวน  41  โครงการ   เป็นเงินจ านวน 
6,597,118 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
 

 ล าดับ 
  ที่ 

         ยุทธศาสตร์การพัฒนา                   โครงการ  งบประมาณตาม 
    เทศบัญญัต ิ

   การเบิกจ่าย 
   งบประมาณ 

 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ถนน คสล. หลังวัดทรายมูล  
คลองชลฯ หมู่ที่ 5 บ้านทรายมลู 

297,000 297,000 

 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  57,295 57,295 
 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมูหันถึงสวนธรรม 

หมู่ที่ 11 บ้านปงแสงทอง 
214,000 214,000 

 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 บ้านปงแสงทอง 

100,000 100,000 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10  
บ้านทุ่งสีทอง 

295,000 295,000 

 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหาร 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรต าบลขี้เหล็ก 

50,000 46,000 

 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมเลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจ 9,800 9,800 
 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ ฝึกอบรมอาชีพสตร ี 17,000 17,000 
 8 การพัฒนาเศรษฐกิจ ฝึกอบรมอาชีพด้านหตัถกรรม 25,500 25,500 
 9 การพัฒนาเศรษฐกิจ อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตง 

ตามโครงการจดังานมหกรรมไม้ดอกไม ้
ประดับจังหวดัเชียงใหม ่

30,000 30,000 

10 การพัฒนาเศรษฐกิจ ฝึกอบรมอาชีพด้านงานประดิษฐ ์ 16,950 16,950 
11 การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการผลติเมล็ดพันธ์พืชเศรษฐกิจ 11,200 11,200 
12 การพัฒนาเศรษฐกิจ ฝึกอบรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตทางการ 

เกษตร 
40,000 389,000 

13 การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

20,000 18,000 

14 การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการผลติเมล็ดพันธ์ุพืชเศรษฐกิจ 15,000 14,500 
15 การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์เศรษฐกิจ 10,000 8,000 
16 การพัฒนาเศรษฐกิจ ฝึกอบรมอาชีพด้านคหกรรม 10,000 10,000 
17 การพัฒนาเศรษฐกิจ ฝึกอบรมอาชีพผูสู้งอาย ุ 17,000 17,000 
18 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     1,400,000 1,399,954 
19 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ 

สถานศึกษาในสังกัด 
    1,432,000 1,324,000 

20 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน วันเด็กแห่งชาต ิ 130,000 130,000 
21 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จ้างนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิด 

ภาคเรยีน 
 

24,200 24,200 



22 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมลูข่าวสารแก ่
ประชาชน 

20,000 19,600 

23 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปูองกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 30,000 
24 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประชาสมัพันธ์การปูองกันโรคมะเร็งเต้า 

นมและมะเร็งปากมดลูก 
2,700 2,700 

25 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจอมแจ้ง 

    1,123,800 1,095,000 

26 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมแจ้ง 

      634,000 589,000 

27 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 60,000 57,400 
28 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประชาสมัพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอาย ุ 1,500 1,400 
29 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นต่างๆแก่กลุ่มสตร ี 26,000 24,400 
30 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โรงเรียนผูสู้งอายุ ประจ าปี พ.ศ.2562 30,000 29,800 
31 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ค่ายฝึกทักษะทางวิชาการช่วงปิดภาคเรยีน 35,000 33,000 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ 

ของเด็กและเยาวชน 
30,000 28,600 

32 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาทักษะกีฬาและนันทนาการส าหรับ 
เด็กปฐมวัย 

40,000 38,600 

33 การพัฒนา การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบื
สานศิลปวัฒนธรรมฯ 

วันออกพรรษา 5,000 4,800 

34 การพัฒนา การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบื
สานศิลปวัฒนธรรมฯ 

ส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
สัปดาหม์าฆบูชา 

30,000 28,000 

35 การพัฒนา การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบื
สานศิลปวัฒนธรรมฯ 

อบรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชิวิต 
ผู้สูงอายุต าบลขี้เหล็ก 

60,000 58,000 

36 การพัฒนา การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบื
สานศิลปวัฒนธรรมฯ 

สืบสานอนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม ่
เมือง 

30,000 28,900 

37 การพัฒนาการจดัระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

การปูองกันและลดอุบัติทางถนนช่วง 
เทศกาลปีใหม ่

5,000 1,500 

38 การพัฒนาการจดัระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย 

การปูองกันและลดอุบัติทางถนนช่วง 
เทศกาลสงกานต ์

5,000 1,500 

39 การพัฒนาการจดัระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย 

แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟปุา ภัยแล้ง 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

50,000 35,000 

40 การพัฒนาการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมฯ 

รักษ์น้ า รักษ์ปุา รักษาแผ่นดิน 20,000 18,700 

41 การพัฒนาการบรหิารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประชุมประชาคมเพื่อจดัท าแผนพฒันา 
เทศบาล 

30,000 14,819 
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โครงการตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมแจ้ง อนุมัติจ่ายเงินสะสม เป็นโครงการที่ได้ด าเนินการ

และเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 15 โครงการ เป็นเงินจ านวน 4,049,900 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

 ล าดับ 
  ที่ 

         ยุทธศาสตร์การพัฒนา                   โครงการ งบประมาณตาม 
    ที่ได้อนุมัติ 

   การเบิกจ่าย 
   งบประมาณ 

 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5  
บ้านทรายมลู (ซอยหลังเต็นท์) 

500,000  487,000 

 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6  
เลียบคลองชลฯ 

500,000 487,000 

 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8  
ซอยบ้านนายจรลั 

175,000 165,000 

 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 
ซอยบ้านนายเสถียร  

245,000 232,000 

 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 7 บ้านแม่ขะจาน 

300,000 298,000 

 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 
(ต่อถนนคอนกรีตเดมิบ้านดวงจันทร์) 

86,000 84,300 

 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 
(ซอยบ้านนางมาลี) 

86,000 84,300 

 8 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
(ซอยบ้านนายศรีทร กอนแก้ว) 

248,000 235,000 

 9 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
(เลียบล าน้ าปิง) 

162,000 152,000 

10 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 
(ซอย 14 สนามกีฬา) 

247,000 232,000 

11 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 
(ซอย 2) 

281,000 269,000 

12 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 
(ซอยบ้านนายอะตา) 

349,000 338,000 

13 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 
(ซอยร้านหมูหัน) 

297,000 284,000 

14 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 
(ซอย 17) 

182,000 173,000 

15 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 
(เลียบคลองชลฯ) 

500,000 484,000 
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เป็นบริการสาธารณะ เป็นโครงการที่ได้ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ 

จ านวน 14 โครงการการ เป็นเงินจ านวน 475,500 บาท ได้ดังนี้ 
 

 ล าดับ 
  ที่ 

                  โครงการ งบประมาณตาม 
    เทศบัญญัต ิ

   การเบิกจ่าย 
   งบประมาณ 

 1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบมอเตอร์ไฟฟูา จ านวน 1 เครื่อง 11,000 10,200 
 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 4 เครื่อง 120,000 119,200 
 3 เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เครื่อง 7,900 7,500 
 4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบ LED จ านวน 3 เครื่อง 23,700 22,500 
 5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ ์ 12,900 12,300 
 6 วิทยุสื่อสารติดรถยนต์พร้อมติดตั้ง 22,000 21,200 
 7 บอร์ด หมอนรองศีรษะพร้อมสายรัดผู้ปุวย 9,000 8,600 
 8 กระจกโค้งชนิดโพลี ขนาด 24 น้ิว จ านวน 18 ตัว 89,100 87,500 
 9 เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครือ่ง 120,000 97,000 
10 เครื่องปรับอาการแบบแยกส่วน  28,600 27,400 
11 ช้ันวางรองเท้า 20,000 18,900 
12 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้  11,000 11,000 
13 โต๊ะพับเมก้า 20,000 20,000 
14 ถังดับเพลิง 10,000 9,700 
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แบบที่ 3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

 
ส่วนที่  1      ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลจอมแจ้ง 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  31  ตุลาคม  2562 
 
ส่วนที่  2      ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. 2562 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบตั ิ

1. การพัฒนาพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 48 20 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ความยั่งยืน 

7 1 

3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

17 3 

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

15 2 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 34 17 
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

11 3 

7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 32 13 
รวม 164 59 
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ส่วนที่  3      ผลการด าเนินงาน 



4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 19% 79% 2% 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 33% 58% 9% 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 23% 71% 6% 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 23% 72% 5% 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 19% 69% 12% 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 34% 58% 8% 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
     ในท้องถิ่น 

31% 65% 4% 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 35% 56% 9% 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 35% 59% 6% 

ภาพรวม 28% 65.22% 6.78% 
 

5.  ผลการด าเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.32 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.21 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.49 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.04 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.72 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.73 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.13 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.63 

ภาพรวม 7.78 
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2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัด หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. งานถนน สาย 15 3 +3 
2. งานสะพาน แห่ง - - - 
3. งานอาคาร แห่ง 3 - - 
     

 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.03 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.02 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.42 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.65 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.19 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.51 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.28 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.90 

ภาพรวม 7.86 

 

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัด หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคนละ 23,000 
บาท/ปี  

คน 200 100 -100 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.29 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.90 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.39 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.69 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.04 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.75 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.21 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.43 

ภาพรวม 7.56 
 

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัด หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.  การเพ่ิมของจ านวนการปลูกปุาหรือไม้ยืนต้น ต้น 3,000 2,000 +1,000 
     
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.03 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.43 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.69 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.99 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.17 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.93 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.85 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.66 

ภาพรวม 7.59 
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2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัด หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.  จ านวนเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหารเสริม(นม) คน 207 218 +11 
2.  ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรม 7 10 +3 
     
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.87 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.81 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.73 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.37 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.24 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.89 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.49 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.80 

ภาพรวม 7.76 

 

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัด หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.  สวสัดิการผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ปุวยเอดส์ คน 292 362 +70 
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ปุวยเอดส์)     
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.77 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.18 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.88 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.00 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.06 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.80 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.03 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.40 

ภาพรวม 8.02 

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 
     
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.67 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.51 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.79 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.65 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.93 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.38 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.49 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.37 

ภาพรวม 7.60 

-22- 



2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัด หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ครั้ง 9 18 +9 
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ค าชี้แจง  :   แบบที่ 3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1      ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ (1 )  ชาย (2)  หญิง  
    
2.  อายุ (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ป ี (3)  31 – 40 ป ี
 (4)  41 – 50 ป ี (5)  51 – 60 ป ี (6)  มากกว่า 60 ปี 
    
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (4)  ปริญญาตรี (5)  สูงกว่าปริญญาตรี (6)  อื่น ๆ 
    
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร 
 (7)  อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………. 

ส่วนที่  2      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 39% 54% 7% 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

36% 58% 6% 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

36% 48% 16% 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

26% 67% 7% 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

34% 54% 12% 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 54% 42% 4% 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

41% 55% 4% 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

32% 61% 7% 

ภาพรวม 36.22% 55.22% 8.56% 
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แบบที่ 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

 

 

 



- 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ส่วนที่  1      ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ (1 )  ชาย (2)  หญิง  

    

2.  อายุ (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ป ี (3)  31 – 40 ป ี
 (4)  41 – 50 ป ี (5)  51 – 60 ป ี (6)  มากกว่า 60 ปี 
    

3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (4)  ปริญญาตรี (5)  สูงกว่าปริญญาตรี (6)  อื่น ๆ 
    

4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร 
 (7)  อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………. 

ส่วนที่  2      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.40 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.23 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.16 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 6.47 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.45 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.65 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.67 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.54 

ภาพรวม 6.94 
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แบบที่ 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

 

 



 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
ส่วนที่  1      ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ (1 )  ชาย (2)  หญิง 

 
 

2.  อายุ (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ป ี (3)  31 – 40 ป ี
 (4)  41 – 50 ป ี (5)  51 – 60 ป ี (6)  มากกว่า 60 ปี 

 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (4)  ปริญญาตรี (5)  สูงกว่าปริญญาตรี (6)  อ่ืน ๆ 

 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร 
 (7)  อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………. 
ส่วนที่  2      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.06 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.63 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.87 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.36 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.86 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.02 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.78 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.8 

ภาพรวม 7.34 
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แบบที่ 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
ส่วนที่  1      ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ (1 )  ชาย (2)  หญิง  
    
2.  อายุ (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ป ี (3)  31 – 40 ป ี
 (4)  41 – 50 ป ี (5)  51 – 60 ป ี (6)  มากกว่า 60 ปี 
    
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (4)  ปริญญาตรี (5)  สูงกว่าปริญญาตรี (6)  อื่น ๆ 
    
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร 
 (7)  อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………. 

ส่วนที่  2      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน โดยให้คะแนนเต็ม 
10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.35 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.48 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5.76 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.67 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.2 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.67 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.56 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.23 

ภาพรวม 7.45 
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แบบที่ 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

 

 



 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืนสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ส่วนที่  1      ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ (1 )  ชาย (2)  หญิง 

 
 

2.  อายุ (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ป ี (3)  31 – 40 ป ี
 (4)  41 – 50 ป ี (5)  51 – 60 ป ี (6)  มากกว่า 60 ปี 

 
3. การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (4)  ปริญญาตรี (5)  สูงกว่าปริญญาตรี (6)  อื่น ๆ 

 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร 
 (7)  อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………. 

ส่วนที่  2      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืนสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยให้คะแนนเต็ม 10 
ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.40 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.23 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.16 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 6.47 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.45 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.65 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.67 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.54 

ภาพรวม 6.94 
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 



 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส่วนที่  1      ข้อมูลทั่วไป 

1.  1.  เพศ (1 )  ชาย (2)  หญิง 
 

 

2.  อายุ (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ป ี (3)  31 – 40 ป ี
 (4)  41 – 50 ป ี (5)  51 – 60 ป ี (6)  มากกว่า 60 ปี 

 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (4)  ปริญญาตรี (5)  สูงกว่าปริญญาตรี (6)  อื่น ๆ 

 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร 
 (7)  อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………. 

ส่วนที่  2      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.03 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.43 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.69 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.99 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.17 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.93 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.85 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.66 

ภาพรวม 7.59 
 
 

 

 

 

แบบที่ 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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แผนงานยุทธศาสตร์การจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ส่วนที่  1      ข้อมลทั่วไป 
1.  เพศ (1 )  ชาย (2)  หญิง  
    
2.  อายุ (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ป ี (3)  31 – 40 ป ี
 (4)  41 – 50 ป ี (5)  51 – 60 ป ี (6)  มากกว่า 60 ปี 
    
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (4)  ปริญญาตรี (5)  สูงกว่าปริญญาตรี (6)  อื่น ๆ 
    
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร 
 (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………. 

ส่วนที่  2      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.00 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.43 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.69 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.90 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.17 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.83 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.84 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.66 

ภาพรวม 7.04 
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แบบที่ 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

 



 

 
 

 

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
ส่วนที่  1      ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ (1 )  ชาย (2)  หญิง 

 
 

2.  อายุ (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ป ี (3)  31 – 40 ป ี
 (4)  41 – 50 ป ี (5)  51 – 60 ป ี (6)  มากกว่า 60 ปี 

 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (4)  ปริญญาตรี (5)  สูงกว่าปริญญาตรี (6)  อื่น ๆ 

 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร 
 (7)  อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………. 

ส่วนที่  2   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.03 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.43 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.69 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 5.99 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.17 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.93 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.87 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.69 

ภาพรวม 6.57 
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แบบที่ 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 
 

 

 

 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในภาพรวม   โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 :   ให้  ในข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง 
 

ส่วนที่  1      ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ (1 )  ชาย (2)  หญิง  
    
2.  อายุ (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ป ี (3)  31 – 40 ป ี
 (4)  41 – 50 ป ี (5)  51 – 60 ป ี (6)  มากกว่า 60 ปี 
    
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (4)  ปริญญาตรี (5)  สูงกว่าปริญญาตรี (6)  อื่น ๆ 
    
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร 
 (7)  อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………. 

ส่วนที่  2      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 19% 79% 2% 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 58% 33% 9% 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 23% 71% 6% 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 25% 70% 5% 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 20% 70% 10% 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 34% 58% 8% 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

34% 62% 4% 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 34% 57% 9% 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 45% 50% 5% 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบสอบถามประชาชน 



ส่วนที่ 4 
สรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ในประงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการตามแผนฯ 164 โครงการ  ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน  57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  34.76  โครงการ
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.00 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  102  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  62.19  โดยแยกเป็นรายยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
              การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการที่ด าเนินการแล้ว  18 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ  10.97 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.22 โครงการ
ที่ไมไ่ดด้ าเนินการ  28 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  87.80   
 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
     การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน  โครงการที่ด าเนินการแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อย 0.60 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 6 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 99.40 

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
          การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
โครงการที่ด าเนินการแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.82 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 15 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ  98.78 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โครงการที่ด าเนินการ  2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.22  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 13 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 98.78 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
         การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาน   โครงการที่ด าเนินการแล้ว  
17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.37  โครงการที่ไม่ไดด้ าเนินการ 16  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 89.02 
 6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
โครงการที่ด าเนินการแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.83  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 8  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  98.17 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
         การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  โครงการที่ด าเนินการแล้ว 13 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.92  โครงการที่ไม่ไดด้ าเนินการ 16 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  90.24 
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ข้อเสนอแนะ  
   

เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอมแจ้ง  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
1)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้
ในปีงบประมาณนั้น   
2)  ควรด าเนินโครงการ / กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
3)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่ง
จะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
4)  เห็นควรให้เทศบาลจัดท าเอกสารรายงานประจ าปี เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนิน
กิจกรรมของเทศบาลให้ประชาชนในพื้นท่ี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
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