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ส่วนที่  3 
  

********************** 
 
               คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ด าเนินการให้ 
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง- 
จันทบุรี โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี พ.ศ.2562 มีรายละเอียด ดังนี้  
 
1  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองจันทบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 17.5 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.4 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 52.5 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       (10) (9) 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       (10) (8.7) 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) (8.7) 
 3.4 วิสัยทัศน์       (5) (4.4) 
 3.5 กลยุทธ์        (5) (4.0) 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       (5) (4.1) 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       (5) (4.6) 
 3.8 แผนงาน       (5) (4.6) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       (5) (4.4) 

รวมคะแนน  100 86.4 
 
  1) พบว่าประเด็น...............ได้คะแนนสูงสุด.............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนในประเด็น
...............และคิดเปน็ร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล......................................................................................................  
  2) พบว่าประเด็น........ ........ได้คะแนนต่ าสุด............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนในประเด็น
...............และคิดเปน็ร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล........................................................................................ .............. 
  3) พบว่า.............................................................................................. ...............................   
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 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองจันทบุรีในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1.  
 
 
 

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.5 
1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะ
ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.4 

1.2  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 1.8 

1.3  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.8 

1.4  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2.0 

1.5  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 1.6 

1.6  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 

1.7  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.7 

1.8  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

2 1.8 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3 2.4 
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 1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.4 
2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

5 3.9 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 2.6 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 2.6 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 2.5 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลตอ่สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.4 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 2.4 
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 1.4 ยุทธศาสตร์ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ 60 52.5 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 9 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8.7 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8.7 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 4.4 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4.0 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

5 4.1 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4.6 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4.6 

.. 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
 (ต่อ) 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 4.4 

 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.8 
2 การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปไีปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ  10 8.8 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.7 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10 9.0 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย 60 52 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.7) 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.7) 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) (4.7) 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  (5) (4.2) 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

      สังคมแห่งชาติ   
(5) (4.1) 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) (4.1) 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) (4.6) 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  

      ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
(5) (4.0) 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) (4.0) 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) (4.2) 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) (4.1) 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) (4.6) 

รวมคะแนน  100 87.3 
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รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลเมืองจันทบุรีในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 
  2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8.8 

รวม 10 8.8 
  
  2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวน
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 8.8 

รวม 10 8.8 
   
  2.4  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง 
ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 8.7 

รวม 10 8.7 
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 2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10 9 

รวม 10 9 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

5 โครงการพัฒนา 60 52 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4.7 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.7 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4.7 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ  
(1) ความมั่นคง  
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4.2 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดบัศักยภาพการแข่งขนัและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 4.1 

 
 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงจนัทบุรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.1 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 4.6 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) (LSEP) 

5 4.0 

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

5 4.0 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ
ห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4.2 

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนี ชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ทีเ่กิดที่สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4.1 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

5 4.6 

รวมคะแนน 100 87.3 
 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

1 เพศ   
 - ชาย   

- หญิง   
2 อายุ   
 - 15-25 ปี   

- 26-30 ปี   
- 31-40 ปี   
- 41-50 ปี   
- 51-60 ปี   
- 61-70 ปี   
- 71 ปีขึ้นไป   

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน   
 - น้อยกว่า 5 ป ี   

- 5-10 ปี   
- 11-20 ปี   
- 21-30 ปี   
- มากกว่า 30 ป ี   

4 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษาตอนตน้ (หรืออ่านออกเขียนได้)   

- ประถมศึกษาตอนปลาย   
- มัธยมศึกษาตอนต้น   
- มัธยมศึกษาตอนต้น   
- มัธยมศึกษาตอนปลาย   
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
- ปริญญาตร ี   

 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 

(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 
จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 
(คน) 

 - ปริญญาโท   
 - ปริญญาเอก   
 - อื่น ๆ   
5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บา้น/ชุมชน   
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 - ประชาชน   
- สมาชิกสภาท้องถิ่น   
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

  

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน   
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน   
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

  

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน           
(อปพร.)  

  

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง   
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

  

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์    
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

  

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ   
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

  

- สื่อมวลชน   
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

  

- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ   
 รวม  
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  3.2  แผนงานที่ด าเนินการ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.3 สรุปโครงการทั้งหมด   
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
------- 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา 
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1.1.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
                   1.1.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ 
                      1.1.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการ 
 
   ....อธิบายความส าเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ ว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข สถิติ 
ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้....    
 .............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    1.2.1 เป้าหมาย...........................................................  
    1.2.2 เป้าหมาย...........................................................  
    1.2.3 เป้าหมาย...........................................................  
   ฯลฯ 
   ....จัดกลุ่มเป้าหมายที่เหมือนกัน สอดคล้องกัน คล้ายกัน เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถ
ด าเนินการได้.... 
   ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    ….อธิบายความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข 
สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้.... 
    ……............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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   ….มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าโครงการที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็น
ประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนา
ท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน....  
   …................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
   ….อธิบายให้เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global 
planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นน าไปสู่ Global 
   …................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
   ....อธิบายให้เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนา
หรือการโน้มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม…. 
   …................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  1.4 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
    ....อธิบายความส าเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : KPIs) ที่วัดได้จริง 
ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น ว่าส าเร็จอย่างไร.... 
    ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
   
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ....ควรเสนอเป็นข้อ ๆ และการเสนอนั้นควรแยกออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก        การเสนอปัญหาใน
การพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควรเสนอว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะจะกี่ปี กี่เดือน ร้อยๆ ปี      ก็มีงบประมาณไม่เพียงพอ 
เนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศยากจน ก าลังพัฒนาประเทศ   จึงต้องใช้งบประมาณอย่างจ ากัดให้เกิด
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ประโยชน์มากที่สุด...จึงควรน าเสนอในมิติด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินหรืองบประมาณที่มีอยู่ แต่ถ้าโครงการ งาน
ใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งจะท าให้เงินหรืองบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกตัดทอน ลดลง น้อยลง หรือ
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ส วนที่4 
สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
ความส าเร็จการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให มีความเป นระเบียบและยั่งยืน จากการ
ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร ที1่จ านวนโครงการพัฒนาที่บรรจุใน  

แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จ านวน35 โครงการ งบประมาณ 183,981,000 บาท มีการอนุมัติโครงการตาม 
แผนการด าเนินงาน จ านวน25 โครงการ งบประมาณ 137,560,600 บาท ยกเลิกโครงการ จ านวน1 โครงการ เบิกจ 
ายงบประมาณ จ านวน2โครงการ งบประมาณ 562,000 บาท คิดเป นร อยละ0.40 

 
ยุทธศาสตร ที2่การจัดการระบบขนส งมวลชนการจราจรและความปลอดภัย จากการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาในยุทธศาสตร ที2่จ านวนโครงการพัฒนาที่บรรจุใน  



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงจนัทบุรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จ านวน9 โครงการ งบประมาณ 2,692,000 บาท มีการอนุมัติโครงการตาม แผนการ
ด าเนินงาน จ านวน1โครงการ งบประมาณ 100,000บาท เบิกจ ายงบประมาณ จ านวน1โครงการ งบประมาณ 
75,593.66 บาท คิดเป นร อยละ75.59 

 
ยุทธศาสตร ที่3การสร างความสมดุลของสิ่งแวดล อม ภายใต แนวทางเมืองคาร บอนต่ํา จากการด าเนินงานตาม

โครงการพัฒในยุทธศาสตร ที3่จ านวนโครงการพัฒนาที่บรรจุใน แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จ านวน5 โครงการ 
งบประมาณ 304,500 บาท มีการอนุมัติโครงการตาม  

แผนการด าเนินงาน จ านวน5โครงการ งบประมาณ 304,500 บาท เบิกจ ายงบประมาณ จ านวน5โครงการ 
งบประมาณ 220,518.50 บาท คิดเป นร อยละ72.41 

 
ยุทธศาสตร ที4่การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร ที่4จ านวนโครงการพัฒนาที่บรรจุใน  

แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จ านวน48 โครงการ งบประมาณ 162,863,600 บาท มีการอนุมัติโครงการตาม 
แผนการด าเนินงาน จ านวน46 โครงการ งบประมาณ 87,520,400บาท ยกเลิกโครงการ จ านวน5 โครงการ เบิกจ 
ายงบประมาณจ านวน25 โครงการ งบประมาณ 17,358,367.40 บาท คิดเป นร อยละ19.83 

 
ยุทธศาสตร ที5่การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองให มีความรุ งเรือง จากการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร ที่5จ านวนโครงการพัฒนาที่บรรจุใน  

แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จ านวน1 โครงการ งบประมาณ 380,000 บาท มีการอนุมัติโครงการตาม แผนการ
ด าเนินงาน จ านวน0โครงการ งบประมาณ 0บาท เบิกจ ายงบประมาณ จ านวน0โครงการ งบประมาณ 0 บาท คิดเป 
นร อยละ0.00 
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ยุทธศาสตร ที่6การเสริมสร างสังคมคนดีและสังคมแห งการมีส วนร วม จากการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาในยุทธศาสตร ที6่จ านวนโครงการพัฒนาที่บรรจุใน  

แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จ านวน5 โครงการ งบประมาณ 15,839,000 บาท มีการอนุมัติโครงการตาม 
แผนการด าเนินงาน จ านวน2โครงการ งบประมาณ 1,624,000 บาท เบิกจ ายงบประมาณ จ านวน276,270 
บาท คิดเป นร อยละ17.01 

 
ยุทธศาสตร ที่7การเสริมสร างสังคมคนดีและสังคมแห งการมีส วนร วม จากการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาในยุทธศาสตร ที7่จ านวนโครงการพัฒนาที่บรรจุใน  

แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จ านวน21 โครงการ งบประมาณ 4,681,100 บาท มีการอนุมัติโครงการตาม 
แผนการด าเนินงาน จ านวน17 โครงการ งบประมาณ 3,387,500บาท ยกเลิกโครงการ จ านวน1 โครงการ 
เบิกจ ายงบประมาณ จ านวน2,731,907 บาท คิดเป นร อยละ80.65  

ยุทธศาสตร ที8่การบริหารจัดการองค กรให มีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี จากการด าเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร ที8่จ านวนโครงการพัฒนาที่บรรจุใน  

แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จ านวน10 โครงการ งบประมาณ 27,865,000 บาท มีการอนุมัติโครงการตาม 
แผนการด าเนินงาน จ านวน8โครงการ งบประมาณ 27,800,000 บาท ยกเลิกโครงการจ านวน1 โครงการ เบิกจ 
ายงบประมาณ จ านวน829,214 บาท คิดเป นร อยละ2.98 

 
ผลสรุปในภาพรวม  
1. จากการด าเนินงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2562 มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล 

นครระยอง จ านวน134 โครงการ น ามาตั้งงบประมาณบรรจุในแผนด าเนินงาน104 โครงการ ความส าเร็จ คิดเป 
นร อยละ77.61  

2. จ ายขาดเงินสะสมประจ าป งบประมาณ.ศ. 2562พ จ านวน2 โครงการ  
3. การเบิกจ ายงบประมาณ ในรอบป งบประมาณ.ศพ.2562 ได รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน

104 โครงการ งบประมาณ 258,297,000 บาท เบิกจ ายงบประมาณ จ านวน55 โครงการ งบประมาณ 
22,053,870.56 บาท คิดเป นร อยละ8.53 ของการเบิกจ าย *หมายเหตุ: งบประมาณท่ีอนุมัติ104โครงการ มี
โครงการจ ายขาดเงินสะสม2โครงการ จ านวน87,581,568 บาท 

 
ข อเสนอแนะ 
สรุปผลและเสนอความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลนครระยอง  

1. ด าเนินการแต งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลนครระยอง เพ่ือช วยเ การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลนครระยองในการติดตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนการด าเนินงาน  

2. ก าหนดแนวทางและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ก าหนดแบบฟอร มต างๆ เพื่อช วยในการ 
ติดตามโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให ฝ ายเลขาฯ สรุปผลให ผู บริหารทราบความก าวหน าของโครงการ 
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2. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองจันทบุรี   
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ภาพรวมของการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ 

ด าเนินงานของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
 

จากกราฟแสดงผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมือง 
จันทบุรี พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ ในระดับปานกลาง (ˉx= 3.35) โดยยทุธศาสตร ที่ประชาชนมี ความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร ที่7(ˉx=3.68) รองลงมา คือยุทธศาสตร ที่8(ˉx = 3.63) ยุทธศาสตร ที่ 6 (ˉx = 
3.42) ยุทธศาสตร ที่3(ˉx = 3.33) ยุทธศาสตร ที่2(ˉx = 3.30) ยุทธศาสตร ที่1(ˉx = 3.27) ยุทธศาสตร  ที่4 (ˉx = 
3.22) และ ยุทธศาสตร ที่5(ˉx = 2.97) ตามล าดับ 
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ภาคผนวก 
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ผลส ารวจความพึงพอใจ ประชาชนในเขต เทศบาลนครระยอง ประจ าป งบประมาณ.ศพ.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนของเทศบาลนครระยอง ประจ าป งบประมาณ.ศ.พ2562 หน า1 
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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจประชาชนท่ีมีต อกด าเนินงานของเทศบาลนครระยองร 
ประจ าป งบประมาณ. ศพ.2562 

------------------ 
 

เทศบาลนครระยอง ได จดัท าแบบสอบถการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต อด าเนินงานของ เทศบาลนครระยอง ประ
จ าป งบประมาณพ.ศ.2562 ทั้ง8 ยุทธศาสตร เพื่อน าข อมูลที่ได มาปรับปรุงการให บริการ ประชาชนให มีประสิทธิภาพและตรงกับความต 
องการของประชาชนผู มารับบริการมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค ที่ส าคัญ 
1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีอยู ในเขตพื้นต อการบรกิารของเทศบาลนครระยอง 
2.เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต อการบริการของเทศบาลนครระยอง 

 
3.เพื่อศึกษาข อเสนอแนะเกี่ยวกบัการบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยอง งานวิจัยและประเมนิผลฝ ายวิเคราะห 

นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง 
 

ได ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต อการให บริการของเทศบาลนครระยองจ านวน29 ชุมชน 
1.วิธีการศึกษาเป นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต อการให บริการ 

 
ประชาชน การวิจัยเชิงส ารวจ(Survey research) โดยใช แบบสอบถามแบบปลายเป ดและปลายป ดในการแสดง ความคิดเห็น 

 
2.ประชากรและการกล ุมตัวอย างประชาชนในพ้ืนท่ีให บริการของเทศบาลนครระยองตอบแบบสอบ ถามก าหนดกลุ มตัวอย าง โดย

วิธีการค านวณขนาดกลุ มตัวอย างของทาโร (Yamane,Tยามาเน .1967) ที่มีระดับ ความเช่ือมั่น95% ในการนี้จะก าหนดความคลาด

เคลื่อนที5่%ใช กลุ มตัวอย างอย างน อยจ านวน398 คน งานวิจัยและประเมินผลขอใช กลุ มตัวอย าง550จ านวนคน 
 

3.เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บข อมูล เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยครั้งนี้เป นแบบสอบถา(Questionnaires) แบ งเป น3 ตอน 

ดังนี้ ตอนท่ี1ข อมูลทั่วไปตอนที่2 แบบวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนท้ัง8ยุทธศาสตร  ตอนท่ี3 ภารกิจท่ีต องการปรบัปรุงมาก
ที่สุดพร อมข อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ 

 

4.วิธีการสร างเครื่องมือการสร างแบบสอบถามเพื่อใช ในเก็บรวบรวมข อมูลในการศึกษาครั้งนี้มีขั้น 
1.ศึกษาจากภารกิจหน าท่ีของเทศบาลนคร เพื่อน าข อมูลมาประกอบการสร างแบบสอบถาม 

 
2.สร างแบบสอบถามโดยใช ค าจ ากัดความหรือนิยามปฏิบตัวแปรที่ก าหนดติการตาม เพื่อให  แบบสอบถาม
สามารถวัดได ตามตัวแปรที่ก าหนด 

 

5.การเก็บรวบรวมข อมลู 
1.การเก็บข อมูลโดยใช แบบสอบถามประชาชนท่ีอยู ในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครระยอง 

 
2.การเก็บรวบรวมข อมูลในพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมข อมลูโดยแบบสอบถามลงพื้นที่เดือนมิถุ ายน-กันยายน 
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6. การวิเคราะห ข อมูลการประมวลผลข อมูลใช โปรแกรมส าเร็จรปูทางสถิตSิPSSในการวิเคราะห  ข อมูลวิเคราะห ระดับ

ความพึงพอใจของประชาชนต อการให บริการของเทศบาลนครระยอง8 จ านวนยุทธศาสตร   
ส วนท่ี1ข อมูลทั่วไปของผู กรอกแบบสอบถามโดยใช ค าร อยละ ส วนท่ี2ส ารวจ

ความพึงพอใจ านวน8 ยุทธศาสตร   
7.ระดับความพึงพอใจ แบ งการวัดประมาณค า5 ระดับ(Rating Scale) 5 = 

มากที่สุด  
4 = มาก  
3 = ปานกลาง  
2 = น อย 
1 = น อยท่ีสุด 

 
8.เกณฑ การแบ งช วงคะแนนจากจ านวนช้ัน5เท ากับช้ัน(คะแนน 1-5) ค านวณจากสตูร ได ดังนี ้คะแนนสูงสดุ-

คะแนนต่ําสุด= 5-1 = 0.80 
 

จ านวนระดับชั้น 5 
ดั้งนั้น การแบ งช วงคะแนนของระดับจะเท ากับ0.80คิดเป นแบ งช วงคะแนนในแต ละช้ัน ดังนี้ 

 
คะแนนเฉลีย่ระหว าง1.00-1.79 หมายถึง พึงพอใจน อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย

ระหว าง1.80-2.59 หมายถึง พึงพอใจน อย คะแนนเฉลี่ยระหว าง2.60-
3.39 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหว าง3.40-4.19 หมายถึง 

พึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ยระหว าง4.20-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

ตอนท่ี1 ข อมูลทั่วไป      

 ตารางที1่.1 เพศ      

  เพศ  จ านว  ร อยล 
  ชาย  185  33.64  

  หญ ิ 365 66.36  

  รวม  550  100  
 

จากตารางที1่.1 พบว ากลุ มตัวอย างของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามเพศหญิงมากท่ีสุดคดิเป นร อยละ 66.36 และเพศ

ชาย คิดเป นร อยละ33.64 
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ตารางที1่.2 อาย ุ

อาย จ านว ร อยล 

ต่ําก 20 ป 78 14.18 

20-34 ป 54 9.82 

35-49 ป  137 24.91 

50 ป ข้ึน 281 51.09 

รวม 550 100 
 

จากตารางที1่.2 พบว ากลุ มตัวอย างของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามมีช วงอายุ50 ป ข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป นร อยละ

51.09 รองลงมา ช วงอายุ35-49 ป  คิดเป นร อยละ24.91 มีอายุต่ํากว า20ป  คิดเป นร อยละ14.18 ช วงอายุ20-34 ป  คิดเป นร 

อยละ9.82 ตามล าดับ 
 

ตารางที1่.3 การศึกษาท่ีส าเร็จสูงสุด 
 

 ระดับการศึก จ านว  ร อยล  

 1.ประถมศึกษาหรือต่ํ / ไม ได เร 122  22.18  

 2.มัธยมศึกษาตอน 111 20.18  

 3.มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทีย 131  23.82  

 4.อนุปริญญาหรือเทีย 98 17.82  

 5.ปริญญาต 58  10.55  

 6.สูงกว าปริญญ 30 5.45  

 รวม 550  100  
 

จากตารางที1่.3 พบว ากลุ มตัวอย างของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท ามากที่สุด 

คิดเป นร อยละ23.82รองลงมาคอืระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว า/ไม ได เรียนคิดเป นร อยละ 22.18 มีระดับมัธยมศึกษาตอนต นคดิเป 

นร อยละ20.18 มีระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท าคิดเป นร อยละ17.82 มีระดับปริญญาตรคีิดเป นร อยละ10.55 และสูงกว าปรญิญา

ตรี คิดเป นร อยละ5.45ตามล าดบั 
ตารางที1่.4 อาชีพประจ า 

 อาชีพประจ  จ านว  ร อยล  

 1.รับราชกา / รัฐวิสาห  33  6.00  

 2.ลูกจ / พนักงานบร ิ  50  9.09  

 3.ผู ประกอบก / เจ าของธุร  99  18.00  

 4.ค าขายรายย อ/ อาชีพอิส  94  17.09  

 5.นักเรีย/ นักศึก  34  6.18  

 6.รับจ างทั  43  7.81  

 7.แม บ า/ พ อบ า/ เกษีย  94  17.09  
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8.เกษตรกร / ประมง 75 13.64  

 9.ว างงา 3  0.55  

 10.อื่น .............................. 25 4.55  

 รวม 550  100  
 

จากตารางที1่.4 พบว ากลุ มตัวอย างของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามมีผู ประกอบการ/เจ าของธรุกิจ มากที่สุด คิดเป นร 

อยละ18.00รองลงมา ประกอบอาชีพค าขายรายย อย/ อาชีพอิสระคิดเป นร อยละ17.09 ประกอบอาชีพแม บ าน/พ อบ าน/เกษียณ 

คิดเป นร อยละ17.09 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง คิดเป น ร อยละ13.64 ประกอบอาชีพลูกจ าง/พนักงานบริษัทคิดเป นร อยละ

9.10 ประกอบอาชีพรับจ างทั่วไปคิดเป น ร อยละ7.82 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป นร อยละ6.18 ประกอบอาชีพรับ

ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ คิดเป นร อยละ6.00 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ คิดเป นร อยละ4.55และว างงาน คิดเป นร อยละ0.55 ตามล าดับ 
 

ตอนท่ี2 แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนภารกิจท้ัง8 ยุทธศาสตร  ยุทธศาสตร ท่ี1.ด านการพัฒนา
กายภาพเมืองและผังเมืองให มีความเป นระเบียบและยั่งยืน 

 

     ระดับควาพึงพอใ  
ค าเฉลี่ย 

 
ระดับ  ความพึงพอใจต อผลการด าเนินงาน  มาก  มาก ปาน น อย น อย  

 
ของเทศบาลนครระยอง 

 
ที่สุด 

  
กลาง 

 
ที่สุด 

(x)    ความพึง 
       

พอใจ    

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 
  

       

1. ยุทธศาสตร การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให มีความเป นระเบ     

1.1 พัฒนาและเพิ่มระบบสาธารณูปโภคและ18.50   0 71.70 9.80 0 3.08  ปานกลาง 
สาธารณปูการให ได มาตรฐานตามโครงสร าง           

พื้นฐานสีเ           

1.2 พัฒนาภูมิทัศน ของเมืองให มีคุณภาพ18.50   27.10 54.40 0 0 3.60  ปานกลาง 
          

1.3 ปรับปรุงตราเทศบญัญัติการถมที่ดนิท่ีอยู 0 27.10 72.90 0 0 3.20  ปานกลาง 
อาศัยสิ่งแวดล อม การก อสร างการใช           

ประโยชน จากท่ีดินประกาศบังคบัใช อย าง         

จริงจ          

1.4 บริหารจดัการและพัฒนาการวางผังเมือง0  18.50 81.50 0 0 3.18  ปานกลาง 
เฉพาะและการปรับปรุงผังเมือ          

       รวมเฉล ี 3.27  ปานกลาง 
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ยุทศาสตร ที2่ด านการจดัการระบบขนส งมวลชนการจราจรและความปลอดภัย 
      ระดับควาพึงพอใ  

ค าเฉลี่ย 
 

ระดับ 
 

  ความพึงพอใจต อผลการด าเนินงาน  มาก  มาก ปาน น อย  น อย   
  

ของเทศบาลนครระยอง 
 

ที่สุด 
  

กลาง 
  

ที่สุด 
(x)    ความพึง  

         
พอใจ 

 
    

(5) 
 

(4) (3) (2) 
 

(1) 
   

          

 2. ยุทธศาสตร การจดัการระบบขนส งมวลชนการจราจรและความปล        

 2.1 ส งเสริมการบังคับใช กฎหมายและ  0  18.50 81.50 0  0 3.18  ปานกลาง  

 เสรมิสร างวินัยจราจรให กับป             

 2.2 ปรับปรุงสภาพทางกายภาพของถนนหรือ  0  18.50 81.50 0  0 3.18  ปานกลาง  

 ทางแยกท่ีเป นคอขวดให มีความจุ             

 2.3 สร างความปลอดภัยในการสัญจรของ  0  18.50 81.50 0  0 3.18  ปานกลาง  

 ประชาชนในเขตเทศบาล             

 2.4 การป องกันอาชญากรรมและการเตรียม 18.50  0 54.20 27.30  0 3.09  ปานกลาง  

 รับสถานการณ สาธารณภัยต างๆโดยการใช              

 เทคโนโลยีสร างการมีส วนร วม             
              

 2.5 ส งเสริมการเดินทางโดยใช รถจักรยาน18.50    27.10 54.40 0  0 3.64  พอใจมาก  

 และการเดินเท าในชุ             

 2.6 จัดระบบขนส งสาธารณะให ได มาตรฐาน  0  54.40 45.60 0  0 3.54  พอใจมาก  

 ปลอดมลพ ิ             

        รวมเฉล ี 3.30  ปานกลาง  

 ยุทธศาสตร ที3่ยุทธศาสตร การสร างความสมดุลของสิ่งแวดล อม ภายใต แนวทางเมืองคาร บอนต่ํา 
      ระดับควาพึงพอใ  

ค าเฉลี่ย 
 

ระดับ 
 

  ความพึงพอใจต อผลการด าเนินงาน  มาก  มาก ปาน น อย  น อย   
  

ของเทศบาลนครระยอง 
 

ที่สุด 
  

กลาง 
  

ที่สุด 
(x)    ความพึง  

         
พอใจ 

 
    

(5) 
 

(4) (3) (2) 
 

(1) 
   

          

 3.ยุทธศาสตร การสร างความสมดุลของสิ่งแวดล อม ภายใต แนวทางเมือ      

 3.1 การอนุรักษ ฟ  นฟูต นไม และพืน้ท่ีสีเขียว0 54.40 45.60 0  0 3.50  พอใจมาก  

 เด ิ              

 3.2 การปลูกไม ยืนต นและสร างพ้ืนที่สีเขียว18.50 54.40 27.10 0  0 3.18  ปานกลาง  

 ใหม              

 3.3 การลดและคัดแยกมลูฝอยท่ีแหล งเนิด18.50  54.40 27.10 0  0 3.91  พอใจมาก  

 และแหล งก า            

 3.4 การพัฒนาระบบบ าบัดน 0  45.80 27.10 27.10  0 3.18  ปานกลาง  

 3.5 การฟ  นฟูทรัพยากรน้ํา สัตว นํ้า และการเฝ า0  45.80 27.10 27.10  0 2.91  ปานกลาง  

 ระวังคุณภาพอากาศ น้ําในแหล งน้ํ            
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    ระดับควาพึงพอใ  
ค าเฉลี่ย 

 
ระดับ  ความพึงพอใจต อผลการด าเนินงาน มาก  มาก ปาน น อย น อย  

 
ของเทศบาลนครระยอง ที่สุด 

  
กลาง 

 
ที่สุด 

(x)    ความพึง 
      

พอใจ   

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 
  

      

3.6 การลดการใช เชื้อเพลิงฟ 18.50  27.10 54.40 0 0 3.64  พอใจมาก 
3.7 การส งเสรมิการใช พลังงานท 0  72.70 27.30 0 0 3.72  พอใจมาก 
3.8 การบริโภคผลติภัณฑ และบริการทีเ่ป น45.60   0 27.30 0 27.10 3.37  ปานกลาง 
มิตรต อสิ่งแว          

3.9 การส งเสรมิการบริโภคอย างพอ 18.50  27.30 0 0 54.20 2.56  พอใจน อ 
      รวมเฉล ี 3.33  ปานกลาง 

ยุทธศาสตร 4 ด านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      

    ระดับควาพึงพอใ  
ค าเฉลี่ย 

 
ระดับ  ความพึงพอใจต อผลการด าเนินงาน มาก  มาก ปาน น อย น อย  

 
ของเทศบาลนครระยอง ที่สุด 

  
กลาง 

 
ที่สุด 

(x)    ความพึง 
      

พอใจ   

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 
  

      

4 ยุทธศาสตการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธ       

4.1 ส งเสริมและอนุรักษ ประเพณีท องถิ่นบน27.30   0 18.50 0 54.20 2.46 พอใจน อ 
พื้นฐานความพอเพียงและตามวิถี          

4.2 ส งเสริมให เด็ก เยาได เข าร 27.30  18.50 27.10 0 27.10 3.18 ปานกลาง 
กิจกรรมที่เกีย่วกับการสร างทักษะ กีฬา         

ภาษาดนตร ีศิลปะ อาชีพ ฯลฯ          

4.3 ยกระดับมาตรฐานการศึกษา สร างโอ 27.30  27.10 18.50 27.10 0 3.54  พอใจมาก 
เข าถึงการศึกษา และการเรียนรู ที่หลากหลาย          

ต อเนื่อง          

4.4 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึก 0  72.90 27.10 0 0 3.72  พอใจมาก 
เป นมืออาชีพและท างานอย างมีความสุข          

      รวมเฉล ี 3.22  ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงจนัทบุรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนของเทศบาลนครระยอง ประจ าป งบประมาณ.ศ.พ2562 หน า7 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงจนัทบุรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ยุทธศาสตร 5 ด านการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองให มีความรุ งเรือง 
     ระดับควาพึงพอใ  

ค าเฉลี่ย 
 

ระดับ 
 

 ความพึงพอใจต อผลการด าเนินงาน  มาก  มาก ปาน น อย  น อย   
 

ของเทศบาลนครระยอง 
 

ที่สุด 
  

กลาง 
  

ที่สุด 
(x)    ความพึง  

        
พอใจ 

 
   

(5) 
 

(4) (3) (2) 
 

(1) 
   

         

 5 ยุทธศาสตการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองให มีควา          

 5.1ส งเสริมการเพิ่มรให แ  0  27.30 27.10 45.60  0 2.81  ปานกลาง  

 ผ ูประกอบการในเขตเทศบาลนคระยอง             

 โดยยดึแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง             

 5.2.จัดโปรแกรมส งเสริมการท องเท  0  0 72.90 27.10  0 2.72  ปานกลาง  

 รูปแบบต างๆ ดึงดดูนักท ประวัตศิาสตร              

 ศาสนา ฯลฯ ตามวิถีการท องเที่ยว             

 (Green Tourist)             

 5.3. การพัฒนาสถานที่ท องเที ่  0  27.30 54.20 0  18.50 2.90  ปานกลาง  

 เทศบาลให ได มาตรฐาน สวยงาม ปลอดภัย             

 โดยค านึงถึงสภาพแวดล อมและวถิีการ             

 ท องเที่ยวสีเขียว             

              

 5.4.  จัดตั้งหน วยงานด านการท องเ  0  72.90 0 27.10  0 3.45  พอใจมาก  

 เป นศูนย กลางส งเสริมการท  /ศูนย              

 ประสานงานการท องเที/เครือข ายด านการ             

 ท องเที             

       รวมเฉล ี 2.97  ปานกลาง  

 ยุทธศาสตร 6ด านการเสรมิสร างสุขภาวะที่ดีของประชาชน         

     ระดับควาพึงพอใ  
ค าเฉลี่ย 

 
ระดับ 

 

 ความพึงพอใจต อผลการด าเนินงาน  มาก  มาก ปาน น อย  น อย   
 

ของเทศบาลนครระยอง 
 

ที่สุด 
  

กลาง 
  

ที่สุด 
(x)    ความพึง  

        
พอใจ 

 
   

(5) 
 

(4) (3) (2) 
 

(1) 
   

         

 6 ยุทธศาสตการเสรมิสร างสุขภาวะที่ดีของ            

 6.1 พัฒนาระบบควบคุมสถานประกอบการ  0  72.90 0 27.10  0 3.45  พอใจมาก  

 ด านอาหา             

 6.2 การพัฒนามาตรฐานวัตถุดบิและแหล ง  0  27.30 45.60 27.10  0 3.00  ปานกลาง  

 จ าหน ายอาห             

 6.3 การค ุมครองผู บรโิภคด านอาหาร  0  27.30 54.20 18.50  0 3.08  ปานกลาง  
            
              
            



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงจนัทบุรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนของเทศบาลนครระยอง ประจ าป งบประมาณ.ศ.พ2562    หน า8  



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงจนัทบุรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

     ระดับควาพึงพอใ  
ค าเฉลี่ย 

 
ระดับ 

 

 ความพึงพอใจต อผลการด าเนินงาน  มาก  มาก ปาน น อย  น อย   
 

ของเทศบาลนครระยอง 
 

ที่สุด 
  

กลาง 
  

ที่สุด 
(x)    ความพึง  

        
พอใจ 

 
   

(5) 
 

(4) (3) (2) 
 

(1) 
   

         

 6.4 ส งเสริมสุขภาพและการป องกันโรคใน  0  72.90 27.10 0  0 3.72  พอใจมาก  

 ประชาชน             

 6.5 ส งเสริม/ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน  0  72.90 27.10 0  0 3.72  พอใจมาก  

 โรงเรียนและสถานประกอบกา             

 6.6 พัฒนาศักยภาพศูนย บริการสาธ  54.40  27.10 18.50 0  0 3.35  พอใจมาก  

 6.7 จัดระบบการสนับสนุนทางสังคมให กับ 0  54.40 27.10 18.50  0 3.35  พอใจมาก  

 ผู สูง (Social Support)             

 6.8 จัดระบบการดูแลสุขภาพให กับผู สูงอาย0ุ    54.40 45.60 0  0 3.54  พอใจมาก  

 (Health Care Service)             

 6.9 การจัดสภาพแวดล อมท่ีปลอดภัยให กับ0    54.40 27.10 18.50  0 3.35  ปานกลาง  

 ผู สูง (Housing)             

 6.10 การสร างความมั่นคงด านเศรษฐกิจและ  0  72.90 27.10 0  0 3.72  พอใจมาก  

 ให กับผู ส(Money Saving Income)             

       รวมเฉล ี 3.42  พอใจมาก  

 ยุทธศาสตร ที7่ด านการเสริมสร างสังคมดีและสังคมแห งการมสี วนร วม      

     ระดับควาพึงพอใ  
ค าเฉลี่ย 

 
ระดับ 

 

 ความพึงพอใจต อผลการด าเนินงาน  มาก  มาก ปาน น อย  น อย   
 

ของเทศบาลนครระยอง 
 

ที่สุด 
  

กลาง 
  

ที่สุด 
(x)    ความพึง  

        
พอใจ 

 
   

(5) 
 

(4) (3) (2) 
 

(1) 
   

         

 7.ด าการเสริมสร างสังคมดีและสงัคมแห งการม          

 7.1 พัฒนาเด็กและเยาวชนให มีกษณะพ ึ  0  54.40 45.60 0  0 3.54  พอใจมาก  

 ประสงค  เช น เคารพกฎหมมรีะเบียบวินัย             

 เป นคนดีและด าเนินชีวิตตามแนวทางเ             

 พอเพีย             

 7.2 สร างนวัตกรรมการเป นสังคมคนดีโดยม ี  0  54.40 45.60 0  0 3.54  พอใจมาก  

 แบบปฏิบัติที่ด ีและสร างภาคีเครอืข าย            
              

 7. 3 ส ร าง ความ เ ข ม แข็ง ความ ส าม  0  54.40 45.60 0  0 3.54  พอใจมาก  

 ความสัมพันธ ที่ดีในชุมชนและครอบครัว            

 สามารถดูแลและพึ่งพิงตนเองได              

            

              
            



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงจนัทบุรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนของเทศบาลนครระยอง ประจ าป งบประมาณ.ศ.พ2562    หน า9  



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงจนัทบุรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

   ระดับควาพึงพอใ  
ค าเฉลี่ย 

 
ระดับ ความพึงพอใจต อผลการด าเนินงาน มาก  มาก ปาน น อย น อย  

ของเทศบาลนครระยอง ที่สุด 
  

กลาง 
 

ที่สุด 
(x)    ความพึง 

     
พอใจ  

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 
  

     

7.4 พัฒนาเครือข ายอาสาสมัคร กล ุ 18.50  54.40 27.10 0 0 3.91  พอใจมาก 
ในชุม ชนให เ ข มแข็ง มีส วนร วม ในกา         

จัดบริการสาธารณะและการบริหารจัด          

การเมือง          

7.5  ส งเสริมการมีส วนร วมและการ 18.50  54.40 27.10 0 0 3.91  พอใจมาก 
ข อมูลข าวสารของเทศบาล          

     รวมเฉล ี 3.68  พอใจมาก 

ยุทธศาสตร 8 ด านการบริหารจดัการองค กรให มีความผาสุกและมีการบรหิารจดัการที่ดี 
   ระดับควาพึงพอใ  

ค าเฉลี่ย 
 

ระดับ ความพึงพอใจต อผลการด าเนินงาน มาก  มาก ปาน น อย น อย  

ของเทศบาลนครระยอง ที่สุด 
  

กลาง 
 

ที่สุด 
(x)    ความพึง 

     
พอใจ  

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 
  

     

8.ยุทธศาสตร การบริหารจัดการองค กรให มีความผาสุกและมีการบริ     

8.1 การเสริมสร างความสุข ความสามัคคีใน18.50  54.40 27.10 0 0 3.91  พอใจมาก 
องค ก          

8.2 การพัฒนาทักษะ สมรรถนะ องค ความรู  18.50  54.40 27.10 0 0 3.91  พอใจมาก 
แก ผู บริหารและเจ าหศบาล          

8.3 พัฒนาระบบการบริหารและระบบบร ิ 0  54.40 0 45.60 0 3.08  ปานกลาง 
สาธารณะ ได แก  เทคโนโลยสีารสนเทศ         

ฐานข อมูล ระเบียบกฎหมาย การประเมินผล         

เครื่องมือ อุปกรณ  อาคารสถานที่ ในการ         

ปฏิบัติงาน เป นต น โดยยดึแนวทางการ         

บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม  ความพอเพียง         

และธรรมาภิบาล          

     รวมเฉล ี 3.63 พอใจมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงจนัทบุรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนของเทศบาลนครระยอง ประจ าป งบประมาณ.ศ.พ2562 หน า10 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงจนัทบุรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

สรุปผลการส ารวจและข อเสนอแนะ 
 

การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต อการให บ  ิการของเทศบาลนครระยอง ประจ าป  งบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้ง

29 ชุมชน โดยเก็บข อมูลในห วงเวลามิถุนายน–กันยายน2562 มวีัตถุประสงค  เพื่อน าข อมูลมาปรับปรุงการปฏิบัตริาชการของเทศบาลนคร

ระยอง จากการส ารวจผ ูตอบแบบสอบถาม550คน โดยแบ งออกเป น2 ส วน ดังนี ้
ตอนท่ี1 ข อมูลทั่วไป 
ตอนท่ี2 แบบวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนท้ัง8ยุทธศาสตร  

ผลการวิเคราะห แบบส ารวจในส วนท่ี1ข อมูลทั่วไป 
 

พบว ากลุ มตัวอย างของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม เพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป นร อยละ66.36 และเพศชาย 

คิดเป นร อยละ33.64 
 

พบว ากลุ มตัวอย างของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม มีช วงอาย5ุ0ป ข้ึนไป มากที่สดุ คิดเป นร อย 51.09 รองลงมา ช 

วงอาย3ุ5-49 ป  คิดเป นร อยละ24.91 มีอายุต่ํากว า20ป  คิดเป นร อยละ14.18 ช วงอายุ20-34 ป  คิดเป นร อยละ9.82 ตามล าดับ 
 

พบว ากลุ มตัวอย างของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม มรีะดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท า มากที่สุด คดิเป นร 
อยละ23.82รองลงมาคือระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว า/ไม ได เรียนคิดเป นร อยละ22.18 มี ระดับมัธยมศึกษาตอนต นคิดเป นร อยละ

20.18 มีระดับอนุปรญิญาหรือเทยีบเท าคิดเป นร อยละ17.82 มีระดับ ปริญญาตรคีิดเป นร อยละ10.55 และสูงกว าปริญญาตรี คดิเป นร 

อยละ5.45ตามล าดบั 
 

พบว ากลุ มตัวอย างของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามมผีู ประกอบการ/เจ าของธุรกิจมากที่สดุ คิดเป นร อยละ
18.00 รองลงมา ประกอบอาชีพค าขายรายย อย/อาชีพอิสระคิดเป นร อยละ17.09 ประกอบอาชีพ แม บ าน/พ อบ าน/เกษียณคดิเป 

นร อยละ17.09 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง คิดเป นร อยละ13.64 ประกอบ อาชีพลูกจ าง/พนักงานบริษัทคิดเป นร อยละ9.10 
ประกอบอาชีพรับจ างทั่วไป คิดเป นร อยละ7.82 ประกอบอาชีพ นักเรียน/  ักศึกษา คิดเป นร อยละ6.18ประกอบอาชีพรับราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจคดิเป นร อยละ6.00 ประกอบอาชีพ อื่นๆ คิดเป นร อยละ4.55และว างงาน คิดเป นร อยละ0.55 ตามล าดับ ผลการวิ

เคราะห แบบส ารวจใอนตที2่ แบบวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนท้ัง8ยุทธศาสตร  
 

ภาพรวมของการส ารวจความพึงพอใจของประชนในการให บริการ พบว า ประชาชนมีความพึงพอใจ 
 

อยู ในระดับปานกลาง(x =3.35) สามารถสรปุได ดังนี้   

ยุทธศาสตร ที1่ประชาชนมีความพึงพอใจ (x  =3.27)  

ยุทธศาสตร ที2่ประชาชนมีความพึงพอใจ (x  =3.30)  

ยุทธศาสตร ที3่ประชาชนมีความพึงพอใจ (x  =3.33)  

ยุทธศาสตร ที4่ประชาชนมีความพึงพอใจ (x  =3.22)  

ยุทธศาสตร ที5่ประชาชนมีความพึงพอใจ (x  =2.97)  

ยุทธศาสตร ที6่ประชาชนมีความพึงพอใจ (x  =3.42)  

ยุทธศาสตร ที7่ประชาชนมีความพึงพอใจ (x  =3.68)  

ยุทธศาสตร ที8่ประชาชนมีความพึงพอใจ (x  =3.63)  
  
  

การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนของเทศบาลนครระยอง ประจ าป งบประมาณ.ศ.พ2562 หน า11 
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แบบสอบถามความพึงพอใจประจ าป . ศพ.2562 
เทศบาลนครระยอง 

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

ค าช้ีแจงเทศบาลนครระยอง ได จดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต อการให บริการของเทศ นครระยอง หรือหน วยงานต างๆ 
ที่มาติดต อใช บริการงานด านต างๆ ของเทศบาลนครระยอง เพื่อน าข อมูลที่ได จากการส ารวจนีม้าประมวลสรุปผลลัพธ ท าแผนปรับปรุงการให 
บริการ และด าเนินการแก ไขข อบกพร องขอ ด านต างๆ ให มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต องการของผ ูรับบริการมากยิ่งข้ึนต อไป 
********************************************************************************************************* 

 

ตอนท่ี1 ข อมูลทั่วไป             

1.1 เพศ  ชาย  หญิง            

1.2 อาย ุ  ต่ํากว า20 ป   20-34 ป    35-49 ป   50 ป ข้ึนไป   

1.3 การศึกษาท่ีส าเร็จสูงสุด             

   1.ประถมศึกษาหรือต่ํากว า/ไม ได เรียน   2.มัธยมศึกษาตอนต น     

   3.มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท า   4.อนุปริญญาหรือเทียบเท า   

   5.ปริญญาตร ี    6.สูงกว าปริญญาตร ี     

1.4 อาชีพประจ า             

   1.รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ   2.ลูกจ าง/พนักงานบริษัท   

   3.ผู ประกอบการ/เจ าของธุรกิจ  4.ค าขายรายย อย/อาชีพอิสระ   

   5.นักเรียน/นักศึกษา   6.รับจ างท่ัวไป     

   7.แม บ าน/พ อบ าน/เกษียณ   8.เกษตรกร / ประมง     

   9.ว างงาน    10.อื่น ..............................ๆ   

1.5 อาศัยอยู ในเขตเทศบาลนครระยอง             

   1 - 4 ป   5 – 9 ป     10 ป ข้ึนไป     

ตอนท่ี2 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช องระดับตามความเหมาะสมตามข อเท็จจริง/ความคิดเห็นของท าน 
             

       ระดับควาพึงพอใ   

ความพึงพอใจต อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครระยอง 
 มาก  มาก  ปาน  น อย  น อย 
 

ที่สุด 
  

กลาง 
   

ที่สุด           

     (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  
 
1. ยุทธศาสตร การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให มีความเป นระเบ 

  
1.1 พัฒนาและเพิ่มระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให ได  มาตรฐานตาม
โครงสร างพ้ืนฐานส 
1.2 พัฒนาภูมิทัศน ของเมืองให มีคุณภาพ 
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  ระดับควาพึงพอใ   

ความพึงพอใจต อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครระยอง 
มาก มาก ปาน น อย น อย 

ที่สุด 
 

กลาง 
 

ที่สุด    

 (5) (4) (3) (2) (1)  
  
1.3 ปรับปรุงตราเทศบญัญัติการถมที่ดินท่ีอยู อาศัยสิ่งแวดล อม การ ก อสร างการใช ประโยชน จาก
ที่ดินประกาศบังคับใ 

 
1.4 บริหารจดัการและพัฒนาการวางผังเมืองเฉพาะและการปรับปรงุผัง เมืองรว 

 
 
2. ยุทธศาสตร การจดัการระบบขนส งมวลชนการจราจรและความปล 

 
2.1 ส งเสรมิการบังคับใช กฎหมายและเสริมสร างวินัยจราจรให กบั ประชาชน 

 

2.2 ปรับปรุงสภาพทางกายภาพของถนนหรือทางแยกท่ีเป นคอขวดให มี ความจุเพิ่ม 
 
2.3 สร างความปลอดภัยในการสญัจรของประชาช ขตเทศบาล 

 
2.4 การป องกันอาชญากรรมและการเตรียมรับสถานการณ สาธารณภัย ต างๆ โดยการ
ใช เทคโนโลยสีร างการมีส 

 
2.5 ส งเสริมการเดินทางโดยใช รถจักรยานและการเดินเท  

 
2.6 จัดระบบขนส งสาธารณะให ได มาตรฐานปลอดม 

 
3. ยุทธศาสตร การางความสมดุลของสิ่งแวดล อม ภายใต แนวทางเมอืงคา  
3. 1 การอนุรักษ ฟ  นฟูต นไม และพื้  
3. 2 การปลูกไม ยืนต นและสร างพ้ืนท  
3. 3 การลดและคดัแยกมลูฝอยที่แหล งเนิดและแห 
3. 4 การพัฒนาระบบบ าบัดน  
3.5 การฟ  นฟูทรัพยากรน้ํา สัตว นํ้า และการเฝ าระวังคุณภาพอากาศ น้ําในแหล ง น้ําสาธาร 

 
3. 6 การลดการใช เช้ือเพลิงฟ 
3. 7 การส งเสริมการใช พลังงานท  
3. 8 การบริโภคผลิตภัณฑ และบริการที่เป นมิตรต  
3. 9 การส งเสริมการบริโภคอย างพอ  
4. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒ 

 
4.1 ส งเสรมิและอนุรักษ ประเพณีท องถิ่นบนพ้ืนฐานความพอเพียงและ ตามวิถีสีเ 

 

4.2 ส งเสรมิให เด็ก เยาวชน ได เข าร วมกิจกรรมที่เก ี
ทักษะ กีฬา ภาษาดนตรีศลิปะ อาชีพ ฯลฯ 

 
4.3 ยกระดับมาตรฐานการศึกษา สร างโอ ข าถึงการศึกษา และ 
เรียนร ูที่หลากหลายต อเนื่อง 

 
4.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให เป นมืออาชีพ 
อย างมีความสุข 
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   ระดับควาพึงพอใ   

 
ความพึงพอใจต อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครระยอง 

มาก มาก ปาน น อย น อย 
 

ที่สุด 
 

กลาง 
 

ที่สุด     

  (5) (4) (3) (2) (1)  

 5. ยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองให มีค       

 5.1ส งเริมการเพิ่มราให แก ผู ประกอบการในเขตเทศบร       

 ระยอง โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง       
  
5.2.จัดโปรแกรมส งเสริมการท องเทรูปแบบต างๆ ดึ นักท องเทประวัติศาสตร  ศาสนา 

ฯลฯ ตามวิถีการท องเที่ยวสีเขียว (Green Tourist) 
 
 
5.3. การพัฒนาสถานทีเ่ที่ยวในเขตเ บาลให ได มาตรฐาน สวยงา ปลอดภัยโดยค านึงถึง
สภาพแวดล อมและวิถีการท องเที่ยวสีเขียว 

 
5.4. จัดตั้งหน วยงานด านการท องเที่ยวเพื่อเป นศูนย  ท องเที/ศูนย ประสานงาน

การท องเที่ยว/เครือข ายด านการท องเที่ยว 
 
6. ยุทธศาสตร เสรมิสร างสุขภาวะที่ดีของ 

 
6.1 พัฒนาระบบควบคุมสถานประกอบการด านอา 
6.2 การพัฒนามาตรฐานวัตถุดบิและแหล งจ าหน  
6.3 การค ุมครองผู บรโิภคด า 
6.4 ส งเสริมสุขภาพและการป องกันโรคในปร 
6.5 ส งเสรมิ/ดูแลสุขภาพประชาชนใ ชุมชน โรงเรียนและสถาน 
ประกอบการ 
6.6 พัฒนาศักยภาพศูนย บริการสาธ 
6.7 จัดระบบการสนับสนุนทางสังคมให กับ (Social Support) 
6.8 จัดระบบการดูแลสุขภาพให กับผ (Health Care Service) 
6.9 การจัดสภาพแวดล อมท่ีปลอดภบผู สูง (Housing) 

 
6.10 การสร างความมั่นคงด านเศรษฐกิจและเงินออมให ก (Money Saving 
Income) 
  
7. ยุทธศาสตร การเสรมิสร างสังคมดีและสังคมแห งกา 7.1 พัฒนาเด็ก
และเยาวชนให มีกษณะพึงประสงค  เช น เค 

 
กฎหมายมีระเบียบวินัเป นคนดีและด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพีย 
 
 
7.2 สร างนวัตกรรมการเป นสังคมคนด ีโดยมีแบบปฏิบัติทีด่ี และสร าง ภาคีเครือข 

 

7.3 สร างความเข มแข็ง ความสามัคคีสมัพันธ ที่ดีในชุ 
ครอบครัวสามารถดูแลและพึ่งพิงตนเองได  

 
7.4 พัฒนาเคอข ายอาสาสมัคร กลุ มมวลชุมชนให เข มแข็ง 
ร วมในกาจัดบริการสาธารณะและการบรหิารจดัการเมือง 
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  ระดับควาพึงพอใ   

ความพึงพอใจต อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครระยอง 
มาก มาก ปาน น อย น อย 

ที่สุด 
 

กลาง 
 

ที่สุด    

 (5) (4) (3) (2) (1)  
 
7.5 ส งเสริมการมสี วนร วมและการเข าถึงข อมูลข าวสา 
 
8. ยุทธศาสตร การเสรมิสร างสังคมคนดีและสังคมแห งกา 
8. 1 การเสริมสร างคมสุข ความสามัคคีในอง 
8.2 การพัฒนาทักษะ สมรรถนะ องค ความรู แก ผ ูบริหารและเจ าหน าที่ เทศบาล 
 
8. 3 พัฒนาระบบการบริหารและระบบบริการสาธารณะ ได เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข 
อมูล ระเบียบกฎหมาย การประเมินผล เครื่องมือ อุปกรณ  อาคารสถานท่ี ในกงาร
ปฏิบัตินเป นต น โดยยดึแนว ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  ความพอเพียง และ
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณในความร วมมือ 
กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลนครระยอง 
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