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สวนที่ 3 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมนิผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงหลวง  ไดดําเนินการติดตาม

และประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยไดดําเนินการติดตามและประเมินผลเม่ือวัน

จันทรท่ี  ๑8  พฤศจิกายน  ๒๕62  (เวลา  14.3๐ น.)  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลทุงหลวง  แนวทางการ

พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี ้

ประเดน็การพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

รอยละของ
คะแนนเตม็ 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 19.43 97.15 
2.การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 13.93 69.65 
3.ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 50.86 84.77 
   3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 9.57 95.70 

   3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 9.57 95.70 

   3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 9.43 94.30 

   3.4 วิสัยทัศน (5) 3.71 74.20 

   3.5 กลยุทธ (5) 3.29 65.80 

   3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 3.64 72.80 

   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 3.50 70.00 

   3.8 แผนงาน (5) 4.29 85.80 

   3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 3.86 77.20 

รวมคะแนน 100 84.21 84.21 
 

  1) พบวาประเด็น ๑.ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดคะแนน
สูงสุด 19.43 คะแนน และคิดเปนรอยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด     
  เปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากมีขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ี
ครบถวน เปนปจจุบัน ซึ่งมีความสําคัญในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาในพื้นท่ีตําบลทุงหลวง   
  2) พบวาประเด็น  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ไดคะแนนตํ่าสุด 13.93 คะแนน คิดเปน
รอยละ 69.65 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเปนรอยละ  69.65 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
  เปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ มีขอมูลท่ีไมครบถวนและไม
ครอบคลุมในพื้นท่ีตําบลทุงหลวง   
 
 
    



~ ๒๗ ~ 
 

          แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.ขอมูลสภาพท่ัวไป
และขอมูลพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1)ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบล/ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดาน
การเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

19.43 
3.00 

(2)ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน การเขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 
 

(2) 2.00 

(3)ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 
 

(2) 2.00 

(4)ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 
 

(2) 1.71 

(5)ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2) 1.71 

(6)ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ 
ศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 
 

(2) 2.00 

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2) 2.00 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 
 

(2) 2.00 

(9)การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด 
รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับผลประโยชน รวม
แกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 

(3) 3.00 

 



~ ๒๘ ~ 
 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
2.การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี  
(1).การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
Thailand 4.0 
 

20 
(5) 

13.93 
4.14 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 
 
 

(3) 2.00 

(3)การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 
  
 

(3) 1.93 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆสภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 
 
 

(3) 1.93 

 
 
 
 
 
 
 

 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
 
 

(3) 1.93 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก  S-Strength 
(จุดแขง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 
 
 

(3) 2.00 

 

 



~ ๒๙ ~ 
 ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

3.ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 
 
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตรจงัหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน 
 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
 
3.6 เปาประสงคของแต
ละประเด็นกลยุทธ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

50.86 
9.57 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand 4.0 

(10) 9.57 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 
4.0 

(10) 9.43 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5) 3.71 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุ
วิสัยทัศนน้ัน 

(5) 3.29 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธท่ีมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 3.64 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสาํเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 3.50 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทีทีความชัดเจน นําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนสี่ป โดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยงดังกลาว 

(5) 
 
 
 
 
 

4.29 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 
 
 
 

3.86 

รวมคะแนน 100 84.21 

 



~ ๓๐ ~ 
 

1.2 ขอมูลท่ัวไป 
  เดิมทีชาวบานเรียกกันวา “ทุงหลง” เพราะความกวางใหญของพ้ืนท่ีและทองทุง ตอมาจึงไดมีการเรียกชื่อตําบลน้ี

ใหม คือ ทุงหลวง เมื่อไดมีการจัดต้ังเปนตําบลในป พ.ศ. 2442 ปจจุบันทุงหลวงมีอายุมากกวา 100 ป ไดรับการจัดต้ังเปนองคการ

บริหารสวนตําบล เมื่อ พ.ศ. 2538 ตอมาไดยกฐานะเปนเทศบาลตําบล เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2550 

1. ดานกายภาพ 
1.1  ตําบลทุงหลวง ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของท่ีวาการอําเภอปากทอ ระยะทางหางจากตัวจังหวัดราชบุร ี

ประมาณ 18 กิโลเมตรจากตัวอําเภอปากทอ ประมาณ 20 กิโลเมตรโดยหางจากถนนเพชรเกษม ประมาณ 8 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี
ประมาณ 67‚663.75 ไร หรือประมาณ 133.262 ตารางกิโลเมตร ตําบลทุงหลวงมีหมูบานรวม 16 หมูบาน มีประชากรท้ังสิ้น 
13,522 คน เปนคนไทยท่ีมีเชื้อสายจากทางภาคเหนือของไทยในสมัยโบราณเรียกวาชาวลาวยวนและชาวไทยทรงดํา นอกจากน้ียังมี
ชาวจังหวัดเพชรบุรี ชาวจีนมาจากจังหวัดนครปฐม และอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพ
ดินตําบลทุงหลวงท่ีมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําเกษตร ทําไร ทํานา และปลูกพืชอ่ืนๆ บางสวนเปนดินลูกรัง  มีปาไม
ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนท่ีซึ่งเปนพ้ืนท่ีประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ โดยเฉพาะในบานพุยาง หมูท่ี 12 

ขอมูลเก่ียวกับที่ต้ังและอาณาเขต 
เทศบาลตําบลทุงหลวง ต้ังอยูในทองท่ีอําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี อยูทางทิศตะวันตกของอําเภอปากทอ ระยะทาง

ประมาณ  20 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังน้ี 
ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลอางทอง ตําบลดอนแร อําเภอเมืองราชบุรี 
ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลหนองอางหิน ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ 
ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลหนองกระทุม อําเภอปากทอ 
ทิศใต  ติดตอ ตําบลหนองกระทุม ตําบลดอนทราย และตําบลหวยยางโทน อําเภอปากทอ 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
ตําบลทุงหลวง พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุม/ และภูเขาเปนบางสวนเขตปาสงวนแหงชาติ 
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
แบงออกเปน  ๓  ฤดูกาล  ดังตอไปน้ี 
  ฤดูรอน   ต้ังแตเดือนมกราคม    ถึงเดือนเมษายน 
  ฤดูฝน    ต้ังแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 
  ฤดูหนาว ต้ังแตเดือนกันยายน  ถึงเดือนธันวาคม 
1.4 ลักษณะของดิน  
มิลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบสลับท่ีเนินเขาในความสูงกวาระดับนํ้าทะเล 43 เมตร ภูเขาท่ีสามารถนําหินปูนและดินลูกรัง แรธาตุ 

คือ แรโดโลไมดสโตน เน่ืองจากพ้ืนท่ีตําบลทุงหลวงมีภูเขา เปนพ้ืนท่ีลาดชันจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก เก็บกักนํ้าไมคอยอยู ไม
มีแหลงตนนํ้า จึงตองอาศัยนํ้าการกักเก็บนํ้าในชวงฤดูฝน เพ่ือใชในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ทุกหมูบานจะมีบอนํ้าต้ืน บอ
นํ้าบาดาล และสระท่ีขุดเจาะเองและสวนราชการหนวยงานตางๆ 

1.5 ลักษณะของแหลงนํ้า 
มีลําหวยสายหลัก 4 ลําหวย ไดแก ลําหวยพุพลับ ลําหวยทับใต ลําหวยแหง และลําหวยบง 
1.6 ลักษณะปาไม 
สภาพพ้ืนปาบางสวนอยูในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ สภาพปาคงเหลืออยูนอย มีปาชุมชน เชน ปาชุมชน หมูท่ี 8  บานเขา

พระเอก  

 

 

 

 

 



~ ๓๑ ~ 
 

แผนท่ีตําบลทุงหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.ดานการเมือง/การปกครอง 

     2.1 เขตการปกครอง   
     เทศบาลตําบลทุงหลวง  มี  ๑6  หมูบาน  มีผูปกครองตาม พรบ.กฎหมายลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 ดังน้ี 
 
 
 
 

 



~ ๓๒ ~ 
 

๒.ดานการเมือง/การปกครอง 

     2.1 เขตการปกครอง   
     เทศบาลตําบลทุงหลวง  มี  ๑6  หมูบาน  มีผูปกครองตาม พรบ.กฎหมายลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 ดังน้ี 
 

หมูที่ ช่ือหมูบาน ช่ือผูปกครอง  ตําแหนง 
1 บานหนองไร นายสมศักด์ิ ตํานิงาม ผูใหญบาน 

2 บานหนองขอย นายนวพนธ หรดี ผูใหญบาน 

3 บานทุงหลวง นายยุทธนา ธนมาก ผูใหญบาน 

4 บานพุคาย นางธนพร เรืองพยุงศักด์ิ ผูใหญบาน 

5 บานหนองโสน นายเล็ก แกวพรายตา ผูใหญบาน 

6 บานหนองไผ นายธีรนันท  ยอดมี ผูใหญบาน 

7 บานหนองนํ้าใส นายไฉน จอมเผือก ผูใหญบาน 

8 บานเขาพระเอก นายประยุทธ์ิ สุขศิร ิ ผูใหญบาน 

9 บานหนองกอก นายวันชัย เหี้ยมหาญ ผูใหญบาน 

10 บานหนองตาจอน นายบุญเลิศ เอ่ียมทอง ผูใหญบาน 

11 บานหนองวัวดํา นายลิ้ม มงคลสัจจา กํานัน 

12 บานพุยาง นายวิชัย ผูชวยเนียม ผูใหญบาน 

13 บานเขากลอย นางจรูญ เภิกโสภณ ผูใหญบาน 

14 บานหนองเดน (ไซโล) นายประวี พรหมเล็ก ผูใหญบาน 

15 บานเหลามะละกอ นายสมยศ องอาจ ผูใหญบาน 

16 บานเนิน นายปฐม เอ้ือนยศ ผูใหญบาน 

*  ขอมูล   ณ  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

2.2 การเลือกต้ัง  

คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหลวงมาจากการเลือกต้ังรวม 2 เขต เลือกต้ังไดจํานวน   12  คน 

ฝายบริหาร ประกอบดวยคณะผูบริหาร 5 คน 

ที ่ ช่ือ   -     สกุล ตําแหนง 

1. นายนรเศรษฐ  เรืองพยุงศักด์ิ นายกเทศมนตรีตําบลทุงหลวง 

2. นายสุชิน  จักรเพชร รองนายกเทศมนตรีตําบลทุงหลวง 

3. นายประสิทธ์ิ  เกิดทรัพย รองนายกเทศมนตรีตําบลทุงหลวง 

4. นายวันชัย  เสือเฒา เลขานายกเทศมนตรีฯ 

5. นายประเสริฐ พจนารถ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 

 
 
 

 



~ ๓๓ ~ 
 

ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของเทศบาลตําบลทุงหลวง 
 โครงสรางหรือการแบงสวนบริหารงานราชการของเทศบาลตําบลทุงหลวง ประกอบดวย 2 ฝาย คือ 1) ฝายนิติ

บัญญัติ ซึ่งเปนสภาเทศบาล และ 2) ฝายบริหาร ประกอบดวย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และ

เลขานุการนายกเทศมนตรี ท้ังสองฝายมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนโดยตรง ซึ่งป พ.ศ. 2550 เปนปแรกของเทศบาลตําบลทุง

หลวงท่ีมีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีจากประชาชน สําหรับการปฏิบัติงานของหนวยงาน  มีพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงาน

จางของเทศบาลเปน ผูปฏิบัติตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังน้ี นายกเทศมนตรี ไดพนตําแหนงในวันท่ี 29 เมษายน 2554 และ

มีการเลือกต้ังใหม เมื่อวันท่ี 19  มิถุนายน  ยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป ตามคําสั่ง ท่ี 1/2557 คณะรักษาความสงบ

แหงชาติท่ี 85/2557 และประกาศ คําสั่ง คสช 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหลวง 

ที ่ ช่ือ   -     สกุล ตําแหนง 

1. นายสมศักด์ิ  ทาไว ประธานสภาเทศบาลตําบลทุงหลวง 
2. นายศักด์ิ  สุขโขประสพชัย รองประธานสภาสภาเทศบาลฯ 
3. นายเฉลิมเกียรติ  หลาคํา เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทุงหลวง 
4. นายสงกรานต  อวมอาบ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหลวง 
5. นายบุญธรรม  ชูผล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหลวง 
6 นายธนพล  ภักดีศรีสันติกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหลวง 
7. นายสุเทพ  ทองรื่น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหลวง 
8. นายนที  ลอยลม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหลวง 
9 นายธนพล  ดิษฐย้ิม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหลวง 

10. นายสุนันท  แกวคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหลวง 
11. นางสาวยุพา  ชาติไทย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหลวง 
12. นางสาวชติุกร  แกวพรายตา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหลวง 

*  ขอมูล   ณ  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๓๔ ~ 
 
3. ประชากร    

3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
   ตารางแสดงจํานวนหมูบาน / ครัวเรือน / ประชากร 

หมู
ที ่

หมูบาน 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง รวม 
ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง รวม 
ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง รวม 

1 บานหนองไร 303 527 566 1,093 311 526 574 1,100 313 532 570 1,102 
2 บานหนองขอย 395 556 609 1,165 411 557 609 1,166 417 563 604 1,167 
3 บานทุงหลวง 310 462 484 946 322 460 478 938 323 461 478 939 
4 บานพุคาย 389 655 639 1,294 396 652 648 1,300 397 659 648 1,307 
5 บานหนองโสน 210 361 357 718 212 359 358 717 213 364 355 719 
6 บานหนองไผ 238 381 355 736 253 385 356 741 253 386 358 744 
7 บานหนองนํ้าใส 296 529 522 1,051 297 530 530 1,060 297 538 532 1,070 
8 บานเขาพระเอก 338 502 501 1,003 344 509 503 1,012 346 511 501 1,012 
9 บานหนองกอก 208 350 338 688 212 346 341 687 213 348 345 693 

10 บานหนองตาจอน 171 321 329 650 175 313 332 645 175 312 330 642 
11 บานหนองวัวดํา 316 530 526 1056 319 532 530 1,062 320 528 534 1,062 
12 บานพุยาง 149 221 221 442 150 225 228 453 150 228 226 454 
13 บานเขากลอย 79 149 139 288 83 149 145 294 84 153 145 298 
14 บานหนองเดน (ไซโล) 231 475 468 943 234 490 476 966 234 497 479 976 
15 บานเหลามะละกอ 244 424 461 885 247 450 486 936 248 456 487 943 
16 บานเนิน 176 283 300 583 178 282 306 588 179 283 307 590 

รวม 4,053 6,726 6,815 13,541 4,144 6,765 6,900 13,665 4,162 6,819 6,899 13,718 
 

ประชากรท้ังหมด    จํานวน   13,522     คน 
ชาย         จํานวน   6,819     คน     คิดเปนรอยละ   50.42  ของประชากรท้ังหมด 
หญิง        จาํนวน    6,811    คน      คดิเปนรอยละ   ๕0.36  ของประชากรท้ังหมด 

    ที่มา  -  ขอมูลการสํารวจจากสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลทุงหลวง 22 เดือน พฤษภาคม 2562 
 
3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

ชวงอายุ (ป) จํานวน (คน) 

0-5 817 
6-10 834 

11-20 1,632 
21-40 3,874 
41-50 2,233 
51-70 3,324 
71-80 641 

81 ปข้ึนไป 302 
รวม 13,657 

    ที่มา  -  ขอมูลการสํารวจจากสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลทุงหลวง 22 เดือน พฤษภาคม 2562 
  

 



~ ๓๕ ~ 
 
4. สภาพทางสังคม   

  4.1  ดานการศึกษา 
   โรงเรียนอาชีวศึกษา จํานวน 1  แหง 

โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 1  แหง 
โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 8  แหง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน   8  แหง 
 

     4.2  ดานสาธารณสุข 
                      โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหนองไร ต้ังอยูหมูท่ี  1   ตําบลทุงหลวง 
   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงหลวง      ต้ังอยูหมูท่ี  3   ตําบลทุงหลวง 
   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหนองวัวดํา  ต้ังอยูหมูท่ี  11 ตําบลทุงหลวง 
             กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตําบลทุงหลวง  มีจํานวน  16  แหง 
             อัตราการมีและใชสวมราด   100% 
               

 ๔.๓  อาชญากรรม 
  เทศบาลตําบลทุงหลวงไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน  และ
ทําลายทรัพยสินของราชการ  ซึ่งเทศบาลตําบลทุงหลวงก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูล
พ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาคือจากขอมูลท่ี
สํารวจพบวามีการปองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแกปญหาของเทศบาลตําบลทุงหลวงในปงบประมาณ 2561 น้ันได
บรรจุโครงการติดต้ังกลองวงจรปด ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564 เรียบรอยแลว รวมท้ังไดต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุด
บริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไข
ปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ี
ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุ  
ไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย 
เปนเรื่องท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถ
ดําเนินการได  

         
๔.๔  ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทุงหลวง  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรทุงหลวงไดแจงใหกับเทศบาล

ตําบลทุงหลวงทราบน้ันพบวาในเขตเทศบาลตําบลทุงหลวงมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวาปานกลาง เหตุผลก็
เน่ืองมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลตําบลทุงหลวงท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปน
ประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลตําบลทุงหลวงสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทาน้ัน เชน การณรงค  การ
ประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจ
แลวแตกรณี ท้ังน้ี เทศบาลตําบลทุงหลวงก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห 
 เทศบาลตําบลทุงหลวงไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังน้ี 

(๑)  ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทําบัตรผูพิการ 
(๔)  ดําเนินโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน  
(๕)  ดําเนินการโครงการฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับประชาชนท่ัวไป 
(๖)  ดําเนินโครงการสงเคราะหครองครัวผูยากไรท่ีตกเกณฑ จปฐ.    
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(๗)  ดําเนินโครงการสรางและซอมท่ีอยูอาศัยใหกับผูยากไร  รายไดนอย  ผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการใหความชวยเหลือของจังหวัด อําเภอ หนวยงานตางๆ ท่ีใหการสนับสนุน  
(๑๐) จัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุ                       

 
๕. ระบบการบริการพื้นฐาน 
        5.1 การคมนาคม 
      -  มีถนนตัดผาน จํานวน 5 สาย คือ ทางหลวงหมายเลข 3337 (หวยชินสีห – ทุงหลวง) ทางหลวง
หมายเลข รบ 4001 (บานหนองวัวดํา – ตําบลอางหิน) ทางหลวงหมายเลข รบ 4002 (ทุงหลวง – อางหิน) ทางหลวง
หมายเลข รบ 4013 (ทุงหลวง – หนองกระทุม – ปากทอ) ทางหลวงหมายเลข รบ 1102 (เขาพระเอก – บานหนองกอก – 
หนองกระทุม) 
      -  ถนนภายในหมูบานทุกหมูบานสวนใหญจะเปนถนนลาดยางแอสฟสทติกและมีสวนนอยท่ีเปนถนน
ลูกรัง 
         5.2 การไฟฟา 

     -    อัตราการมีและใชไฟฟา   95%  ทุกหมูบานท่ีไฟฟาเขาถึงครบทุกหมูบาน 
  5.3 การประปา 

- ทุกหมูบานมีประปาเขาถึง 16 หมูบาน ซึ่งอยูในรับผิดชอบของเทศบาลจํานวน 7 แหง คือ หมูท่ี 

2,3,7,8,9,11,16 สวนหมูท่ี 1,4,5,6,10,12,13,14,15 หมูบานบริหารงานเอง 

  5.4 โทรศัพท 
       -   โทรศัพทสาธารณะ    จํานวน      20   ตู 
       -   โทรศัพทประจําบาน    จํานวน   600  แหง 
  5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
       - ไปรษณีย     ไมมี    
       -  หอกระจายขาว    จํานวน  16 แหง 
       -  ทารถขนสง     จํานวน  ๑  แหง  ใหบริการทุกๆ ชั่วโมง และทุกวัน

      -  การใหใชอินเตอรเน็ตฟรี  ท่ี ศาลาประชุมทุกหมูบานและสํานักงานเทศบาลตําบลทุงหลวง 
       -  เทศบาลตําบลทุงหลวง  มีวัสดุ ครุภัณฑในการปฏิบัติหนาท่ี  แตก็มีบางรายการท่ียังคาลดแคลน

เน่ืองจากมีงบประมาณไมเพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑตางๆ น้ันมีไวสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีเทศบาลตําบล
ทุงหลวงในการดําเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนเทาน้ัน  แตหากประชาชนเดือดรอน หรือ
หนวยงานอ่ืนเดือนรอน ก็สามารถมายืมใชได 

   
6. ระบบเศรษฐกิจ 

  ประชาชนตําบลทุงหลวงสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชน ทํานา ทําไรผัก มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ดานหัตถกรรม อาทิ สานตะกราไมไผ เขงไมไผ คาขาย รับจางท่ัวไปและรับจางตามโรงงานตาง ๆ 

6.1   การเกษตร 
 พ้ืนท่ีตําบลทุงหลวง ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรมการเกษตรท่ีสําคัญ  

ไดแก  ทํานา  รองลงมา  คือ ทําไร  เลี้ยงสัตว  รับจาง  นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งไมสามารถจําแนกเปนรายหมูบานได  
คือ ทําสวนผลไม ตามลําดับ (ขอมูล จปฐ. ป 25๖๒) 

6.2   การประมง 
- ไมมี 

6.3   การปศุสัตว 
ฟารมสุกร      จํานวน    15   แหง 

  ฟารมไก      จํานวน    19 แหง  
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6.4  การบริการ 
รานคา      จํานวน           174 แหง 
ปมนํ้ามัน และกาซ     จํานวน      3   แหง 

6.5  การทองเที่ยว 
 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลทุงหลวงไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  เชน  การจัด

งานประเพณีตางๆ  และสงเสริมกิจกรรมของวัด 
6.6  อุตสาหกรรม 

- โรงงานอุตสาหกรรม    จํานวน    4 แหง 
6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

- บอลูกรัง     จํานวน    9 แหง 
  - โรงฆาสัตว     จํานวน    1 แหง 

- สหกรณเพ่ือการเกษตรกลุมบานหนองไร      หมูท่ี  1 
- กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต      หมูท่ี  1-16 
- กลุมผลิตมะมวงเพ่ือสงออก      หมูท่ี 8,13 
- กลุมแมบานเขากลอย ผลิตยาสระผมและมะมวงแชอ่ิมปลอดสารพิษ  หมูท่ี  13 
- กลุมปุยหมักชีวภาพ      หมูท่ี  1,16 
- กลุมกองทุนพัฒนาท่ีอยูอาศัย     16 หมูบาน 

  - กลุมนํ้ายาเอนกประสงค      หมูท่ี  15 
- กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี      16 หมูบาน 
- กองทุนแมแผนดิน       หมูท่ี 3,11,12,15 
- กองทุนท่ีดิน       16 หมูบาน 
- กลุมสวัสดิการกองบุญ      16 หมูบาน 
- ศูนยปราชญชาวบานเหลามะละกอ     หมูท่ี 15 
- กลุมเกษตรอินทรียบานเหลามะละกอ     หมูท่ี 15 

 
6.8  แรงงาน 
 จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  ๙๕  

เมื่อเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีตํ่ากวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงาน
ดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไป
ทํางานนอกพ้ืนท่ีในโซนท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจาง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัยและเกษตรกรรม 
 
7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรม 
   7.1 การนับถือศาสนา  

            ประชาชนสวนใหญในตําบลทุงหลวง จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด/สํานักสงฆ  จํานวน      

13   แหง   ดังนี ้
   1. วัดสนามสุทธาวาส  ต้ังอยูท่ี หมู 1  ตําบลทุงหลวง 
   2. วัดคุณสารหนองไร  ต้ังอยูท่ี หมู 1  ตําบลทุงหลวง 

3. วัดทุงหลวง   ต้ังอยูท่ี หมู 2  ตําบลทุงหลวง 
4. วัดเกตุปญญาประชาสรรค  ต้ังอยูท่ี หมู 3  ตําบลทุงหลวง 
5. วัดสันติการาม   ต้ังอยูท่ี หมู 4  ตําบลทุงหลวง 
6. วัดหนองนํ้าใส   ต้ังอยูท่ี หมู 7  ตําบลทุงหลวง 
7. วัดเขาพระเอก   ต้ังอยูท่ี หมู 8  ตําบลทุงหลวง 
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8. วัดถํ้ายอดทอง   ต้ังอยูท่ี หมู 8  ตําบลทุงหลวง 
9. วัดเขากิ่ว   ต้ังอยูท่ี หมู 8  ตําบลทุงหลวง 
10. วัดเขาหมอนทอง    ต้ังอยูท่ี หมู 11  ตําบลทุงหลวง 
11. วัดถํ้ากิเลนทอง  ต้ังอยูท่ี หมู 13  ตําบลทุงหลวง 
12. สํานักสงฆเนินทอง  ต้ังอยูท่ี หมู 11  ตําบลทุงหลวง 
13. สํานักสงฆพุยาง  ต้ังอยูท่ี หมู 12  ตําบลทุงหลวง 

                       7.2 ประเพณีและงานประจําป 
             - ไทยทรงดํา   ประมาณเดือน มีนาคม 

-ไทยวน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
  7.3  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภาษาถ่ิน 
   ภูมิปญญาทองถ่ิน ประชาชนไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก จักสาน วัวเทียมเกวียน       
สานตะกราไมไผ เขงไมไผ 
   ภาษาถ่ิน  ประชาชนสาวนใหญพูดภาษาลาวโซง ไทยวน 
  7.4  สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   ประชาชนในตําบลทุงหลวงไดมีสินคาพ้ืนเมืองและของฝากสวนใหญจะเปน กลวยอบนํ้าผึ้ง 
ผลิตภัณฑจากนมแพะ  พริกแกง  มะมวงแชอ่ิมปลอดสารพิษ มะมวงแชอ่ิมปลอดสารพิษ 

8.   ทรัพยากรธรรมชาติ 
   8.1 นํ้า 

 แหลงนํ้าธรรมชาติ  
            ไดแกลําหวยบง, ลําหวยแหง และลําหวยทับใต 
 แหลงนํ้าที่สรางข้ึน 
       -    อางเก็บนํ้าบานพุยาง    จํานวน       ๑      แหง 

     -    ฝาย     จํานวน     9 แหง 
     -    บอนํ้าต้ืนสวนตัว     จํานวน   125 แหง 
     -    ถังเก็บนํ้าฝน    จํานวน   20 แหง 
     -    บอบาดาล     จํานวน    18 แหง 

  -    สระนํ้า     จํานวน    52 แหง  
  -    ระบบประปาหมูบาน    จํานวน       16   แหง 
  -    ขุมเหมืองเขาพระเอก   จํานวน         1   แหง 
  -    ลําหวยพุพลับ    จํานวน         1   แหง 
 8.2 ปาไม 

     -   มิลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบสลับท่ีเนินเขาในความสูงกวาระดับนํ้าทะเล 43 เมตร ประกอบดวย 
 สภาพเปนเทือกเขาสูงอุดมดวยปาดิบปาเบญจพรรณปาเต็งรังและปาไผ ประกอบดวย ปาพุยาง ปาชุมชนบานเนิน  

 
8.3 ภูเขา 
    -พ้ืนท่ีตําบลทุงหลวงมีภูเขา เปนพ้ืนท่ีลาดชันจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ลักษณะธรณีของพ้ืนท่ี

เปนหินตะกอน ประกอบดวยหินกรวดมน หินชั้น หินปูน หินดินดาน และหินทราย สภาพดินมีความอุดมสมบูรณสูง ปกคลุม
ไปดวยอินทรียวัตถุ ดินเปนดินรวนปนทราย มีการดูดซึมนํ้าไดอยางดี 

8.4 ทรัพยกรธรรมชาติที่สําคัญขอององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   - แรโดโลไมดสโตน(หินปูน) 
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1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ของเทศบาลตําบลทุงหลวง 

การวิเคราะหสภาวการณ 
 (1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก เปนการตรวจสอบประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ
ทองถ่ิน เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม ส่ิงแวดลอม วิเคราะหเพื่อใหเกิดการบูรณา
การ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห
สภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  

(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใด

เปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถทําได
หลายแนวทาง เชนการวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เปนการ
วิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน  

การวิเคราะหศักยภาพ 
 วิสัยทัศน 
  “ตําบลนาอยู มุงสูเกษตรผสมผสาน ยึดหลักธรรมาภิบาล นอมนําหลักเศรษฐกิจ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พรอมคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน” 
    4.1 ผูนําเกษตรปลอดภัย 

    ตําบลทุงหลวงมีศักยภาพดานการเกษตร คือ ขาว พืชผักผลไม ปศุสัตว จึงมีเปาหมายการ

พัฒนาเปนผูนําเกษตรปลอดภัยเพื่อผลผลิตท่ีมีคุณภาพไดรับการยอมรับ และสามารถเพิ่มมูลคาจากากรสงออก 

โดยจะดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย เพื่อลดตนทุน และเมื่อส้ินสุดการดําเนินการของ

แผนฯ เทศบาลตําบลทุงหลวงสามารถเปนผูนําทางการเกษตรท่ีปลอดภัย เชน 

   4.1.1 เสริมสรางผลิตสุกร , ไก ในระบบการผลิตท่ีปลอดภัย 

   4.1.2 เปนเสริมสรางการผลิตพืช ผัก ปลอดภัย 

   4.1.3 มุงใหเปนเมืองนาอยู 

  ตําบลทุงหลวงเปนชุมชนท่ีมีความสงบ มีสภาพแวดลอมท่ีดี คาครองชีพไมสูง การกําหนด

เปาหมายการพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู ใหความสําคัญในการพัฒนาภูมิทัศนเมืองท่ีเหมาะสม ความสะอาด การ

มีวินัยทางสังคมของประชาชนและการแกไขปญหาทางสังคมใหลดลง เชน ปญหาอาชญากรรม ซึ่งจะทําใหผู

เยี่ยมเยือนเกิดความพึงพอใจและเดินทางมาทองเท่ียวในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ สงผลใหเกิดการเพิ่มรายไดจาก

การทองเท่ียวไดอีกทางหนึ่ง  
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1.4 ยุทธศาสตร 

  เพื่อใหการพัฒนาของชุมชนในเขตพื้นท่ีตําบลทุงหลวง ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง ตลอดจนสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนใหแก ประชาชนไดอยางทันทวงที ตาม

บทบาทอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทุงหลวง รวมท้ังสอดคลองกับยุทธศาสตรการ

พัฒนาระดับชาติยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดราชบุรีและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี จึงกําหนดกรอบยุทธศาสตรการ

พัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง ออกเปน 5 ยุทธศาสตร ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการวางแผนสงเสริมการเกษตร การลงทุน และการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
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2.ผลการพิจารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงหลวง  ไดดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยไดดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลเมื่อวันจันทรท่ี  ๑8  พฤศจิกายน  ๒๕62  (เวลา 14.3๐ น.) ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทุงหลวง  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี ้

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1.การสรุปสถานการณพัฒนา 10 8.71 87.10 

2.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

10 8.00 80.00 

3.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

10 8.29 82.90 

4.แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 7.86 78.60 

5.โครงการพัฒนา   ประกอบดวย 60 47.29 78.82 

   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 3.86 77.20 

   5.2  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4.14 82.80 

   5.3 เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสูการ
ต้ังงบประมาณไดถูกตอง 

(5) 3.79 75.80 

   5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 4.21 84.20 

   5.5 เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(5) 4.21 84.20 

   5.6 โครงการมีความสอดคลอง THAILANG 4.0 (5) 3.71 74.20 

   5.7 โครงการมีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 4.00 80.00 

   5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 3.57 71.40 

  5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(5) 3.71 74.20 

  5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

(5) 3.86 77.20 

  5.11 มีกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

(5) 4.00 80.00 

  5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 4.21 84.20 

รวมคะแนน 100 80.14 80.14 
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     1. พบวาประเด็น การสรุปสถานการณพัฒนา ไดคะแนนสูงสุด 8.71 คะแนน คิดเปน
รอยละ 87.10  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเปนรอยละ 87.10 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
    ท่ีเปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของการสรุปสถานการณพัฒนา มีความชัดเจน
นําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง     
    2. พบวาประเด็น  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ ไดคะแนนตํ่าสุด 3.57 คะแนน คิดเปนรอยละ 71.40 ของคะแนนใน
ประเด็นการพิจารณาและคิดเปนรอยละ  71.40 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
    เปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ ไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว มีแตโครงการแตไมดําเนินการ
ใหเปนรูปธรรมใหเห็นไดชัดเจน 

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพท่ัวไป  และขอมูลพื้นฐานของ 
เทศบาลตําบลทุงหลวง พบวาประเด็น ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/
การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว 
การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณีและ
งานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการประชุมประชาคม
ทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับ
การพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลทุงหลวง 
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     แนวทางเบือ้งตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแน
นเต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

1.การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand Demand  Analysis/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลีย่นแปลงท่ีมีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,ดาน
สังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม) 

10 8.71 

2.การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1)การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆเพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การ
วัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆก็คือผลผลตินั้นเองวาเปนไปตามท่ี
ตั้งเปาหมายไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนนิการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร 
จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจาํนวนเทาไร สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ(Efficiency) ของการพัฒนาทองถิน่ตามอํานาจหนาท่ีท่ีได
กําหนดไว  
2)วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (lmpact) โครงการท่ีดําเนนิการในเชิง
ปริมาณ(Quantitative) 

10 8.00 

3.การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิค
ตางๆมาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆท่ีดําเนนิการในพืน้ท่ี
นั้นๆตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครภุัณฑ การดําเนนิการตางๆ
มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามท่ีไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรอื
หนวยงาน 
2)วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (lmpact)โครงการท่ีดําเนนิการในเชิง
คุณภาพ(Qualitative) 
 

10 8.29 

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

1)วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในมิตติางๆจนนาํไปสูการจดัทํา
โครงการพัฒนาทองถิน่โดยใช SWOT Analysis/Demand Demand Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration)กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีพืน้ท่ี
ติดตอกัน 
2)วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆมีความสอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยาจน หลักประชารัฐ และหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานเกษตรและแหลงน้ํา) (Local 
Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
 
 

10 7.86 

 



~ ๔๔ ~ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแน
นเต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

5.โครงการพัฒนา 
5.1ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60 
(5) 

47.29 
3.86 

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน(Clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.14 

5.3 เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)มคีวาม
ชัดเจนนําไปสูการต้ัง
งบประมาณได
ถูกตอง 
 
 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นท่ีดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) 3.79 

5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
 

โครงการสอดคลองกับ(1)ความมั่นคง(2)การสรางความสามารถในการ
แขงขัน(3)การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4)การสรางโอกาส
เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5)การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม(6)การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 4.21 

5.5 เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)มคีวาม
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย(1)ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(2)ยึดคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา(3)ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(4)ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5)ยึดหลักการนําไปสู
การปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะเวลา ภายใตแนวทางการพัฒนา
(1)การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได
ปานกลางสูรายไดสูง(2)การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ(3)การลดความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคม(4)การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปน
เมือง(5)การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม(6)การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 4.21 
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5.6โครงการมีความ
สอดคลองกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปล่ียนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน
ดวยนวัตกรรม ทํานอยไดมาก เชน (1)เปล่ียนจากผลิตสินคาโภคภัณฑ
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2)เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม (3)เปล่ียนจากการเนนภาคการผลิตสินคา 
ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบ เชน 
ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 (5) 3.71 

5.7โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาทองถ่ิน
เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพฒันาทองถ่ินตองเปน
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได
กําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5) 4.00 

5.8โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติ มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

(5) 3.57 

5.9 งบประมาณมี
ความ สอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานงึถึงหลักสําคัญ 5 ประการใน
การจัดทําโครงการไดแก (1)ความประหยัด (Economy) (2)ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)ความมีประสิทธิผล(Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5)ความโปรงใส (Transparency) 
 

(5) 3. 71 

5.10มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
ประจักษมีความคลาดเคล่ือนไมมากกวาหรือไมตํ่ากวารอยละหาของ
การนําไปต้ังงบประมาณจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 3.86 

 

 



~ ๔๖ ~ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5.11มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด(KPI)และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (key performance 
Indicatcator: KPI )ท่ี สามรถวัดได(measurable)ใชบอก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
(Efficiency) ไดเชน การกําหนดความพึงพอใจการกําหนดรอย
ละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ี
ไดรับ(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 
 

 (5) 4.00 

5.12ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
 
 

ผลท่ีไดรับเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินงานการตาม
โครงการพัฒนาซึง่สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การไดผล
หรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง(1)มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2)วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3)ระบุส่ิงท่ีตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและ
สามารถปฏิบัติได (4)สงผลตอการบงบอกเวลาได 
 

(5) 4.21 

รวมคะแนน 100 80.14 
 

2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
   รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละประเด็นเปนดังนี้ 
ลําดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอ
การพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 ๙.๕ 
 

๙๕ 
 

 

รวม 10 ๙.๕ 
 

๙๕ 
 

 

   
 
 
 

 



~ ๔๗ ~ 
 
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ลําดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๑ การประเมินผลการนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือ
นํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองวาเปนไปตามท่ีต้ังเปาหมาย
เอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ี
ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทอง ถ่ินตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 

10 ๙.๕ 
 

๙๕ 
 

 

รวม 10 ๙.๕ ๙๕ 
 

   
   
2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ลําดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตาง ๆ 
มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานตาง ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ  ตรง
ตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชน
พึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดําเนินการตาง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงคหรือไม ซึ่ งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบั ติราชการตามท่ีไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

10 ๙.๗ 
 

๙๗ 
 

 

รวม 10 ๙.๗ ๙๗ 
 

 



~ ๔๘ ~ 
 
 2.5  แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  
ลําดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๑ การ จัด ทํ ายุ ทธศาสตร     มี ก า ร
พิจารณาสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน
ของ อปท. และมีการวิเคราะหสภาพ
ปญหา 
 

๒0 ๑๙.๓ 
 
 
 
 

96.50 
 
 
 
 

 

๒ กา ร จั ด ทํ า ยุ ท ธ ศา สตร  เ กิ ด จ า ก
กระบวนการมีสวนรวมจากหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
 

๒0 ๑๙.๘ 
 
 
 
 

99.00 
 
 
 
 

 

๓ มีการวิเคราะหความเช่ือมโยง กับ
ยุทธศาสตรชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับ 12, ไทยแลนด 4.0, 
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด, ยุทธศาสตร
จังหวัด, ยุทธศาสตร อปท. เขตจังหวัด 
นโยบายผูบริหาร  
 

๒0 ๑๙.๘ 
 
 
 
 
 
 

99.00 
 
 
 
 
 
 

 

๔ มีการจัดทํากลุมโครงการ ท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตร และแผนงบประมาณ
อยางถูกตองและครบถวน  
 

๒0 ๑๙.๗ 
 
 
 

98.50 
 
 
 

 

๕ มีการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
ใหมีความชัดเจนเหมาะสม ทันสมัย 
และเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี 
 

๒0 
 
 
 
 

๑๙.๘ 
 
 
 
 
 

99.00 
 
 
 
 
 

 

รวม ๑๐๐ 98.40 
 

98.40 
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๓.การวิเคราะหเชิงปริมาณ  
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

จากการสํารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการดําเนินการท่ีผานมา (ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒) 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต สายหินเกา-พุยาง หมูท่ี ๑๒ ตําบล ทุงหลวง  

 แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเปนส วนหน ึ่งในการดําเน ินงานของเทศบาลตําบล    
ทุงหลวง โดยม ีจ ุดม ุงหมายในการค นหาปจจัยท ี่ม ีผลต อความพ ึงพอใจของประชาชน เพื ่อนำผลการ
ประเม ินท ี่ได มาว ิเคราะห ข อมูลใช ในการเสริมสร างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการทํางานต อไป 
โดยได ทําการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผูมีสวนรวมในเทศบาลตําบลทุงหลวง จํานวน    
๕๐ คน ประกอบด วย 

สวนท ี่ ๑ ขอมูลท่ัวไป  

 ตารางท่ี ๑ เพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
๑.๑ ชาย ๒๗ ๕๔% 
๑.๒ หญ ิง ๒๓ ๔๖% 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบวาผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๐ คน ส วนใหญ เปนเพศชาย จํานวน ๒๗ คน 
ค ิดเปนรอยละ ๕๔ เปนเพศหญิง จํานวน ๒๓ คน ค ิดเป ็นรอยละ ๔๖ 

 
ตารางท่ี  ๒ อายุ  

ชวงอาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวา ๓๐ ป ๘ ๑๖% 
๓๑ – ๕๐ ป ๑๔ ๒๘% 

๕๑ – ๖๐ ป 

 

๑๕ ๓๐% 

๖๑ ป ข้ึนไป 

 

๑๓ ๒๖% 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบวาผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๐ คน ส วนใหญ อยูในชวงอายุ ๕๑ – ๖๐ ป 

จํานวน ๑๕ คน ค ิดเปนรอยละ ๓๐ ลําดับรองลงมา อยูในชวง ๓๑ – ๕๐ ป จํานวน ๑๔ คน ค ิดเปนรอยละ 

๒๘  และชวงอายุ ๖๑ ป ข้ึนไป จํานวน ๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๖ ลําดับสุดทาย อยูในชวง ตํ่ากวา ๓๐ ป 

จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๖

 



~ ๕๐ ~ 
 

ตารางท่ี ๓ ระดับการศึกษา  
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ประถมศึกษา ๑๔ ๒๘% 
มัธยมศึกษา ๑๕ ๓๐% 
ปวช. – ปวส. ๑๐ ๒๐% 
ปริญญาตร ี ๑๑ ๒๒% 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบว าผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๐ คน ส วนใหญ จบการศ ึกษาระดับ

มัธยมศึกษาจํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ ลําดับรองลงมา จบการศ ึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๔ 

คน คิดเปนรอยละ ๒๘ และจบการศ ึกษาระดับปริญญาตร ีจํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๒ ลําดับสุดทาย 

อยูในระดับปวช. – ปวส. จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ 

 

ตารางท่ี ๔ อาชีพหลัก  
อาชีพหลัก จํานวน (คน) รอยละ 

รับราชการ ๗ ๑๔% 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๗ ๑๔% 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว ๙ ๑๘% 
รับจาง ๑๔ ๒๘% 
เกษตรกร ๙ ๑๘% 
นักเรียน/นักศึกษา ๔ ๘% 
อื่นๆ..... - - 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบว าผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๐ คน ส วนใหญ ประกอบอาชีพรับจาง 

จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๘ ลําดับรองลงมา ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๙ คน คิดเปน

รอยละ ๑๘และประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๘ ในอัตราท่ีเทากัน ประกอบอาชีพ

รับราชการ จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๔ ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ 

๑๔ ในอัตราท่ีเทากัน ลําดับสุดทาย ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษาจํานวน ๔  คน คิดเปนรอยละ ๘  
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สวนท่ี ๒ ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานโครงการ (ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒) 

 ผลการประเม ินพบว า ผูตอบแบบสอบถามม ีความพึงพอใจต อการทํางานของเทศบาลในฐานะที่เปน

ประชากรในเทศบาลตําบลทุงหลวงโดยสรุปผลดังนี้ 

สูตรท่ีนํามาใชในการคิดคํานวณ  Mean x = (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n 

 
ผลเฉล ี่ยในการประเมินมีความหมายดังนี ้

๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง มากท่ีสุด 

๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง มาก 

๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ปานกลาง 

๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง นอย 

๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง นอยท ี่สุด 
 
 
ตารางสรุปผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี ้
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑการประเมิน 
มากที่สุด 

๕ 
มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยที่สุด 
๑ 

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/
แผนพัฒนาสี่ป 

๑๐ ๒๑ ๑๗ ๒ - ๓.๗๘ มาก 

๒. โครงการตรงตามปญหา/ความ
ตองการและสรางประโยชนใหแกทาน
ไดเพียงใด 

๑๓ ๒๓ ๑๔ - - ๓.๙๘ มาก 

๓. ความโปรงใส/ความเปนธรรม/
ชัดเจนตามระเบียบขอกฎหมาย และ
ประกาศใหประชาชนทราบ 

๑๗ ๒๕ ๗ ๑ - ๔.๑๖ มาก 

๔. การดําเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามเปาหมายตามแผนฯ 

๑๒ ๒๖ ๑๒ - - ๔.๐๐ มาก 

๕. การดําเนินการมีความประหยัด และ
มีความคุมคาตอการใชงบประมาณของ
เทศบาลฯ 

๑๑ ๒๕ ๑๔ - - ๓.๙๔ มาก 

 
 

 

 

 

 



~ ๕๒ ~ 
 
 ผลการประเม ินพบว า ภาพรวมผ ูตอบแบบสอบถามของประชาชนผูมีสวนรวมโครงการ ม ีความพึง
พอใจต อโครงการท่ีมีการดําเนินการท่ีผานมา โดยสรุปผลดังนี้ 

ประเด็นท่ี ๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาส่ี พบวา
ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๗๘) 

ประเด็นท่ี ๒. โครงการตรงตามปญหา/ความตองการและสรางประโยชนใหแกทานไดเพียงใด พบวาภาพรวม

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๙๘) 

ประเด็นท่ี ๓. ความโปรงใส/ความเปนธรรม/ชัดเจนตามระเบียบขอกฎหมาย และประกาศใหประชาชนทราบ 

พบวาภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๔.๑๖) 

ประเด็นท่ี ๔. การดําเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายตามแผนฯ พบวาภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม

มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๔.๐๐) 

ประเด็นท่ี ๕. การดําเนินการมีความประหยัด และมีความคุมคาตอการใชงบประมาณของเทศบาลฯ พบวา

ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๙๔) 
 
 

 
 
- สรุป ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในระดับ มาก (3.97) 

 
 

 

 

๐.๐๐ 
๐.๕๐ 
๑.๐๐ 
๑.๕๐ 
๒.๐๐ 
๒.๕๐ 
๓.๐๐ 
๓.๕๐ 
๔.๐๐ 
๔.๕๐ 
๕.๐๐ 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทตกิคอนกรีต สายหินเกา-พุยาง 
หมูที่ ๑๒ ตําบล ทุงหลวง  

ระดับความพึงพอใจ 

 



~ ๕๓ ~ 
 

จากการสํารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการดําเนินการท่ีผานมา (ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคึกฤทธิ์ หมูท่ี ๕ ตําบลทุงหลวง   
ตามยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 

 แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเปนส วนหน ึ่งในการดําเน ินงานของเทศบาลตําบล    
ทุงหลวง โดยม ีจ ุดม ุงหมายในการค นหาปจจัยท ี่ม ีผลต อความพ ึงพอใจของประชาชน เพื ่อนำผลการ
ประเม ินท ี่ได มาว ิเคราะห ข อมูลใช ในการเสริมสร างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการทํางานต อไป 
โดยได ทําการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผูมีสวนรวมในเทศบาลตําบลทุงหลวง จํานวน    
๕๐ คน ประกอบด วย 

สวนท ี่ ๑ ขอมูลท่ัวไป  

 ตารางท่ี ๑ เพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
๑.๑ ชาย ๒๗ ๕๔% 
๑.๒ หญ ิง ๒๓ ๔๖% 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบวาผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๐ คน ส วนใหญ เปนเพศชาย จํานวน ๒๗ คน 
ค ิดเปนรอยละ ๕๔ เปนเพศหญิง จํานวน ๒๓ คน ค ิดเป ็นรอยละ ๔๖ 

 
ตารางท่ี  ๒ อายุ  

ชวงอายุ จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวา ๓๐ ป ๘ ๑๖% 
๓๑ – ๕๐ ป ๒๘ ๕๖% 

๕๑ – ๖๐ ป 

 

๘ ๑๖% 

๖๑ ป ข้ึนไป 

 

๖ ๑๒% 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบวาผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๐ คน ส วนใหญ อยูในชวงอายุ ๓๑ – ๕๐ ป 

จํานวน ๒๘ คน ค ิดเปนรอยละ ๕๖ ลําดับรองลงมา อยูในชวง ตํ่ากวา ๓๐ ป จํานวน ๘ คน ค ิดเปนรอยละ ๑๖  

และชวงอายุ ๕๑ – ๖๐ ป จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๖ ในอัตราท่ีเทากัน ลําดับสุดทาย อยูในชวง ๖๑ ป 

ข้ึนไป จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๒ 

 

 

 

 

 



~ ๕๔ ~ 
 

ตารางท่ี ๓ ระดับการศึกษา  
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ประถมศึกษา ๒๒ ๔๔% 
มัธยมศึกษา ๑๕ ๓๐% 
ปวช. – ปวส. ๑๒ ๒๔% 
ปริญญาตร ี ๑ ๒% 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบว าผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๐ คน ส วนใหญ จบการศ ึกษาระดับ

ประถมศึกษาจํานวน ๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๔๔ ลําดับรองลงมา จบการศ ึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๑๕ 

คน คิดเปนรอยละ ๓๐ และจบการศ ึกษาระดับ ปวช. – ปวส. จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๔ ลําดับ

สุดทาย อยูในระดับปริญญาตร ีจํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๒ 

 

ตารางท่ี ๔ อาชีพหลัก  
อาชีพหลัก จํานวน (คน) รอยละ 

รับราชการ - - 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว ๑๙ ๓๘% 
รับจาง ๕ ๑๐% 
เกษตรกร ๒๑ ๔๒% 
นักเรียน/นักศึกษา ๕ ๑๐

 อื่นๆ..... - - 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบว าผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๐ คน ส วนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกร 

จํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๒ ลําดับรองลงมา ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๑๙ คน คิด

เปนรอยละ ๓๘ ลําดับสุดทาย ประกอบอาชีพรับจาง จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ และ ประกอบอาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ ในอัตราท่ีเทากัน 

 

 

 

 

 

 



~ ๕๕ ~ 
 
สวนท่ี ๒ ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานโครงการ (ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒) 

 ผลการประเม ินพบว า ผูตอบแบบสอบถามม ีความพึงพอใจต อการทํางานของเทศบาลในฐานะที่เปน

ประชากรในเทศบาลตําบลทุงหลวงโดยสรุปผลดังนี้ 

สูตรท่ีนํามาใชในการคิดคํานวณ  Mean x = (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n 

 
ผลเฉล ี่ยในการประเมินมีความหมายดังนี ้

๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง มากท่ีสุด 

๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง มาก 

๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ปานกลาง 

๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง นอย 

๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง นอยท ี่สุด 
 
 
ตารางสรุปผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี ้
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑการประเมิน 
มากที่สุด 

๕ 
มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยที่สุด 
๑ 

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/
แผนพัฒนาสี่ป 

๒ ๒๙ ๑๙ - - ๓.๖๖ มาก 

๒. โครงการตรงตามปญหา/ความ
ตองการและสรางประโยชนใหแกทาน
ไดเพียงใด 

๗ ๓๒ ๑๑ - - ๓.๙๒ มาก 

๓. ความโปรงใส/ความเปนธรรม/
ชัดเจนตามระเบียบขอกฎหมาย และ
ประกาศใหประชาชนทราบ 

๗ ๓๐ ๑๓ - - ๓.๘๘ มาก 

๔. การดําเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามเปาหมายตามแผนฯ 

๑๒ ๒๗ ๑๑ - - ๔.๐๒ มาก 

๕. การดําเนินการมีความประหยัด และ
มีความคุมคาตอการใชงบประมาณของ
เทศบาลฯ 

๒๓ ๑๗ ๑๐ - - ๔.๒๖ มาก 

 
 

 

 

 

 



~ ๕๖ ~ 
 
 ผลการประเม ินพบว า ภาพรวมผ ูตอบแบบสอบถามของประชาชนผูมีสวนรวมโครงการ ม ีความพึง
พอใจต อโครงการท่ีมีการดําเนินการท่ีผานมา โดยสรุปผลดังนี้ 

ประเด็นท่ี ๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาส่ี พบวา
ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๖๖) 

ประเด็นท่ี ๒. โครงการตรงตามปญหา/ความตองการและสรางประโยชนใหแกทานไดเพียงใด พบวาภาพรวม

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๙๒) 

ประเด็นท่ี ๓. ความโปรงใส/ความเปนธรรม/ชัดเจนตามระเบียบขอกฎหมาย และประกาศใหประชาชนทราบ 

พบวาภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๘๘) 

ประเด็นท่ี ๔. การดําเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายตามแผนฯ พบวาภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม

มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๔.๐๒) 

ประเด็นท่ี ๕. การดําเนินการมีความประหยัด และมีความคุมคาตอการใชงบประมาณของเทศบาลฯ พบวา

ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๔.๒๖) 
 
 

 
 
- สรุปภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในระดับ มาก (3.95) 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
๐.๕๐ 
๑.๐๐ 
๑.๕๐ 
๒.๐๐ 
๒.๕๐ 
๓.๐๐ 
๓.๕๐ 
๔.๐๐ 
๔.๕๐ 
๕.๐๐ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคึกฤทธ์ิ หมูท่ี ๕  
ตําบลทุงหลวง   

ระดับความพึงพอใจ 

 



~ ๕๗ ~ 
 

จากการสํารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการดําเนินการท่ีผานมา (ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒) 

โครงการขยายเขตไฟฟาและติดต้ังไฟฟาสองสวางบริเวณสายบานเนิน - โรงเรียนบรมราชินีฯ หมูท่ี๑๖ตําบลทุงหลวง  
ตามยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 

 แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเปนส วนหน ึ่งในการดําเน ินงานของเทศบาลตําบล    
ทุงหลวง โดยม ีจ ุดม ุงหมายในการค นหาปจจัยท ี่ม ีผลต อความพ ึงพอใจของประชาชน เพื ่อนำผลการ
ประเม ินท ี่ได มาว ิเคราะห ข อมูลใช ในการเสริมสร างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการทํางานต อไป 
โดยได ทําการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผูมีสวนรวมในเทศบาลตําบลทุงหลวง จํานวน    
๕๐ คน ประกอบด วย 

สวนท ี่ ๑ ขอมูลท่ัวไป  

 ตารางท่ี ๑ เพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
๑.๑ ชาย ๒๒ ๔๔% 
๑.๒ หญ ิง ๒๘ ๔๖% 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบวาผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๐ คน ส วนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน ๒๘ คน 
ค ิดเปนรอยละ ๔๖ เปนเพศชาย จํานวน ๒๒ คน ค ิดเป ็นรอยละ ๔๔ 

 
ตารางท่ี  ๒ อายุ  

ชวงอายุ จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวา ๓๐ ป ๙ ๑๘% 
๓๑ – ๕๐ ป ๓๑ ๖๒% 

๕๑ – ๖๐ ป 

 

๖ ๑๒% 

๖๑ ป ข้ึนไป 

 

๔ ๘% 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบวาผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๐ คน ส วนใหญ อยูในชวงอายุ ๓๑ – ๕๐ ป 

จํานวน ๓๑ คน ค ิดเปนรอยละ ๖๒ ลําดับรองลงมา อยูในชวงตํ่ากวา ๓๐ ป จํานวน ๙ คน ค ิดเปนรอยละ ๑๘  

และชวงอายุ ๕๑ – ๖๐ ป จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๒ ลําดับสุดทาย อยูในชวง ๖๑ ป ข้ึนไป จํานวน ๔ 

คน    คิดเปนรอยละ ๘

 



~ ๕๘ ~ 
 

ตารางท่ี ๓ ระดับการศึกษา  
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ประถมศึกษา ๒๒ ๔๔% 
มัธยมศึกษา ๑๘ ๓๖% 
ปวช. – ปวส. ๘ ๑๖% 
ปริญญาตร ี ๒ ๔% 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบว าผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๐ คน ส วนใหญ จบการศ ึกษาระดับประถมศึกษา

จํานวน ๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๔๔ ลําดับรองลงมา จบการศ ึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๓๖ 

และจบการศ ึกษาระดับ ปวช. – ปวส. จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๖ ลําดับสุดทาย อยูในระดับปริญญาตร ีจํานวน 

๒ คน คิดเปนรอยละ ๔ 

 

ตารางท่ี ๔ อาชีพหลัก  
อาชีพหลัก จํานวน (คน) รอยละ 

รับราชการ - - 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๕ ๑๐% 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว ๒๑ ๔๒% 
รับจาง ๑๒ ๒๔% 
เกษตรกร ๑๑ ๒๒% 
นักเรียน/นักศึกษา ๑ ๒% 
อื่นๆ..... - - 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบว าผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๐ คน ส วนใหญ ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

จํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๒ ลําดับรองลงมา ประกอบอาชีพรับจาง จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๔ประกอบ

อาชีพเกษตรกร จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๒ ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ 

๑๐ ลําดับสุดทาย ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๒  
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สวนท่ี ๒ ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานโครงการ (ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒) 

 ผลการประเม ินพบว า ผูตอบแบบสอบถามม ีความพึงพอใจต อการทํางานของเทศบาลในฐานะที่เปน

ประชากรในเทศบาลตําบลทุงหลวงโดยสรุปผลดังนี้ 

สูตรท่ีนํามาใชในการคิดคํานวณ  Mean x = (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n 

 
ผลเฉล ี่ยในการประเมินมีความหมายดังนี ้

๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง มากท่ีสุด 

๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง มาก 

๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ปานกลาง 

๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง นอย 

๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง นอยท ี่สุด 
 
 
ตารางสรุปผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี ้
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑการประเมิน 
มากที่สุด 

๕ 
มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยที่สุด 
๑ 

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/
แผนพัฒนาสี่ป 

๘ ๒๐ ๒๒ - - ๓.๗๒ มาก 

๒. โครงการตรงตามปญหา/ความ
ตองการและสรางประโยชนใหแกทาน
ไดเพียงใด 

๖ ๒๘ ๑๖ - - ๓.๘๐ มาก 

๓. ความโปรงใส/ความเปนธรรม/
ชัดเจนตามระเบียบขอกฎหมาย และ
ประกาศใหประชาชนทราบ 

๑๐ ๒๔ ๑๖ - - ๓.๘๘ มาก 

๔. การดําเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามเปาหมายตามแผนฯ 

๑๖ ๒๑ ๑๒ ๑ - ๔.๐๔ มาก 

๕. การดําเนินการมีความประหยัด และ
มีความคุมคาตอการใชงบประมาณของ
เทศบาลฯ 

๒๑ ๑๘ ๑๑ - - ๔.๒๐ มาก 
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 ผลการประเม ินพบว า ภาพรวมผ ูตอบแบบสอบถามของประชาชนผูมีสวนรวมโครงการ ม ีความพึงพอใจต อ
โครงการท่ีมีการดําเนินการท่ีผานมา โดยสรุปผลดังนี้ 

ประเด็นท่ี ๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาส่ี พบวาภาพรวมผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๗๒) 

ประเด็นท่ี ๒. โครงการตรงตามปญหา/ความตองการและสรางประโยชนใหแกทานไดเพียงใด พบวาภาพรวมผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๘๐) 

ประเด็นท่ี ๓. ความโปรงใส/ความเปนธรรม/ชัดเจนตามระเบียบขอกฎหมาย และประกาศใหประชาชนทราบ พบวา

ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๘๘) 

ประเด็นท่ี ๔. การดําเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายตามแผนฯ พบวาภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๔.๐๔) 

ประเด็นท่ี ๕. การดําเนินการมีความประหยัด และมีความคุมคาตอการใชงบประมาณของเทศบาลฯ พบวาภาพรวม

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๔.๒๐) 
 
 

 
 
-สรุป ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในระดับ มาก (3.93) 
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โครงการขยายเขตไฟฟาและติดต้ังไฟฟาสองสวาง 
บริเวณสายบานเนิน-โรงเรียนบรมราชินีฯ หมูท่ี ๑๖ ตําบลทุงหลวง  

ระดับความพึงพอใจ 
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๓.๓ แผนการดําเนินงาน 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แนวทางพัฒนา 1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงและระบบไฟฟา,ประปาสาธารณะ,ทางระบายน้ํา,สะพาน,ทางเดิน ทอ และทางระบายน้ํา ไฟฟา ประปา

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด .๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลทุงหลวง   อําเภอปากทอ   จังหวัดราชบุรี

หนวย

ดําเนินการ ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
. ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส .
ค .

ก.
ย.

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต 442,700          หมู 5 กองชาง

ซอยคึกฤทธิ ์หมูที ่5 ตําบลทุงหลวง เสริมเหล็ก ซอยคึกฤทธิ ์หมูที ่5 (เงินอุดหนุนทั่วไป) ตําบลทุงหลวง แผน 4 ป(2561-2564)

ขนาดกวาง  2.80 เมตร ยาว 240 เมตร เทศบัญญัติ หนา ๔๕ เพิ่มเติม ฉบับ 3 หนา 5

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ลําดับที่ 7

เสริมเหล็กไมนอยกวา 672 ตรม. ฯลฯ

11 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบ 486,000          หมู 12 กองชาง
คอนกรีต สายหินสีเกา - พุยาง หมูที ่12 แอสฟลทติกคอนกรีต สายหินสีเกา - พุยาง  (เงินอุดหนุนทั่วไป) ตําบลทุงหลวง แผน 4 ป(2561-2564)
ตําบลทุงหลวง หมูที ่12 ขนาดกวาง  4.00 เมตร ยาว  260 เมตร เทศบัญญัติ หนา ๔๘ เพิ่มเติม ฉบับ 3 หนา 16

หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ลําดับที่ 25
ไมนอยกวา 1,040 ตรม. ฯลฯ

16 โครงการขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา 40,000             หมู 16 กองชาง
บริเวณสายบานเนิน - โรงเรียนบรมราชินีฯ หมูที ่16 บริเวณสายบานเนิน - โรงเรียนบรมราชินีฯหมูที ่16 (เงินอุดหนุนทั่วไป) ตําบลทุงหลวง แผน 4 ป(2561-2564)
ตําบลทุงหลวง เทศบัญญัติ หนา ๔๙ เพิ่มเติม ฉบับ 3 หนา 60

ลําดับที่ 2
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๔. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานการวางแผนสงเสริมความเขมแข็งทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การลงทุน และการทองเท่ียว 

จากการสํารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการดําเนินการท่ีผานมา (ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒) 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 ตารางท่ี 1 รอยละของผูตอบแบบสอบถาม  

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
16 
15 

 
51.61 
48.38 

รวม 31 100 
สถานะผูตอบแบบสอบถาม 
          ผูนําชุมชน 
          ประชาชน 

 
9 

22 

 
29.03 
70.96 

รวม 31 100 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ           
          30 – 39 ป 
          40 – 49 ป 
          50 – 59 ป 
          60 - 69 ป 
          70 – 79 ป 
          ไมระบุ 

 
9 
6 
8 
4 
1 
3 

 
29.03 
19.35 
25.80 
12.90 
3.22 
9.67 

รวม 31 100 
 

จากตารางท่ี 1 ทําใหทราบวาผูใหความสนใจเขารวมโครงการสวนใหญเปนประชาชนท่ัวไป เพศชายท่ี

มีอายุระหวาง 30-39 ป 
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ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน 

 ตารางท่ี ๒ คาเฉล่ียของความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 

หัวขอในการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย สรุปผล มากที่สุด 
 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปานกลาง 
 

(3) 

นอย 
 

(2) 

นอยที่สุด 
 

(1) 

1. ความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีจัดใน
โครงการนี ้

10 17 4 0 0 4.19 มาก 

2. ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใชในการ
จัดการฝกอบรม 

14 16 1 0 0 4.42 มาก 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 6 16 9 0 0 3.90 
 

มาก 

4. ทานไดรับความรูและประสบการณจาก
การฝกอบรมในครั้งนี้ 

13 16 2 0 0 4.35 มาก 

5. ทานสามารถนําความรูและ
ประสบการณไปประยุกตใช 

11 17 3 0 0 4.26 มาก 

สรุปผลโดยรวม 4.22 มาก 

 

ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะในการจัดฝกอบรมภายใตหัวขอเศรษฐกิจพอเพียงในคร้ังตอไป  

 ผูเขารวมโครงการตองการใหมีการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานในพื้นท่ีจังหวัดอื่นๆ เพื่อจะไดนําแนวคิดจาก

การศึกษาดูงานในจังหวัดอื่น มาประยุกตใชในพื้นท่ีตําบลทุงหลวง ดังนี้ 

1. ผูเขารวมโครงการรอยละ 25.80 ตองการใหจัดโครงการ ณ โครงการช่ังหัวมันตามพระราชดําริ อ.ทายาง 

จ.เพชรบุรี 

2. ผูเขารวมโครงการรอยละ 3.22 ตองการใหจัดโครงการ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา หวยฮองไคร อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ จ.เชียงใหม 

ตอนท่ี ๔ สรุปผลการนําความรูจากโครงการไปใชประโยชนในดานตางๆ ของผูเขารวมโครงการ 

ขอ 1. ประสบการณ/ความรูใหมท่ีทานไดเรียนรูจากการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
- ไดเรียนรูการทําปุยมูลไสเดือน  

- ไดเรียนรูวิธีการทําซุมผัก 

- ไดเรียนรูเรื่องของปาไม การดูแลรักษาปาไม และพันธุไมตางๆ 

- ไดเรียนรูวิธีการบํารุงดินท่ีมีความเส่ือมโทรมใหกลับมาใชในการเกษตรได 

- ไดเรียนรูการทําเกษตรแบบผสมผสาน 

- ไดเรียนรูการฟนฟูหนาดินดวยการปลูกหญาแฝก นอกจากจะชวยในการยึดเกาะหนา 

   ดินไมใหพังทลายแลวรากของหญาแฝกยังชวยชอนไชใหรากตนไมใหญใหสามารถ 

   เจริญเติบโตไดดี และสามารถปลูกในดินลูกรังได 
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- ไดเรียนรูการทําปุยหมักอัดแทง 

- ไดเรียนรูการปลูกผักสวนครัวในถุงปุย 

ขอ 2. ปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินการของศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุมอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิ

  - น้ําเปนปจจัยสําคัญในการฟนฟูท่ีดินเส่ือมโทรม 

  - การมีสวนรวมของทุกหนวยงาน รวมถึงประชาชน ท่ีชวยกันดูแลและไมบุกรุกทําลายปา 

  - มีความมุงมั่น อดทน และแสวงหาความรูจากแหลงอื่นๆ เพื่อนํามาประยุกตใช 

  - การวิเคราะห วิจัยเรื่องดินอยางเขาถึงและสามารถนํามาพัฒนาจนสําเร็จ 

ขอ 3. การนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชกับตนเองและชุมชน/สังคม 
  - การจัดใหมีรานคาชุมชนในตําบลทุงหลวง 
  - สามารถนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพรใหกับชุมชนโดยการหันมาทําปุยอินทรียข้ึนมาใช  
      เองและลดการใชสารเคมีลง 
  - อยากใหมีการต้ังกลุมเล้ียงไสเดือนดินข้ึนในชุมชนตําบลทุงหลวง 
  - อยากใหตําบลทุงหลวงทําแหลงเรียนรูท่ีโรงเรียนท่ีพอสราง 

  - การเล้ียงไสเดือนดินท่ีสามารถนําไปทําเปนอาชีพเสริมได หรือนําเอาไปใชเองเพื่อเปน 

           การลดรายจาย และเพิ่มรายไดใหแกครัวเรือน 

   - อยากใหมีรานขายของท่ีระลึกของชุมชนท่ีโรงเรียนท่ีพอสราง 

 

 

 
 
-สรุป ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในระดับ มาก (4.22) 
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

ระดับความพึงพอใจ 

 



~ ๖๕ ~ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จากการสํารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการดําเนินการท่ีผานมา (ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒) 

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (โรงเรียนผูสูงอายุตําบลทุงหลวง) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

๑) เพศ ชาย ๓๕ ๒๑.๘๗ 

หญิง ๑๒๕ ๗๘.๑๓ 
รวม ๑๖๐ ๑๐๐.00 

๒) กลุมอายุ ตํ่ากวา 20 ป  - - 

21-40 ป - - 

41-60 ป 30 18.75 

มากกวา 60 ป 130 81.25 

รวม 160 100.00 
3) การศึกษา ประถมศึกษา 110 68.75 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 20 12.50 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 10 6.25 
ปริญญาตรี 15 9.38 
สูงกวาปริญญาตร ี 5 3.13 

อ่ืนๆ - - 
รวม 160 100.00 

4) อาชีพ เกษตรกร 90 56.25 

รับจาง 30 18.75 

รับราชการ 6 3.75 

พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ 2 1.25 

ธุรกิจสวนตัว 22 13.75 

นักเรียน นักศึกษา - - 

อ่ืนๆ 10 6.25 

รวม 160 100.00 

5) ชองทางในการรับรูขอมูล

ขาวสาร 

เว็ปไซดเทศบาล 5 3.13 

หนังสือ/เอกสาร/แผนผับ 120 75 

ปายกราฟฟตบอรด - - 

รอประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี - - 

หอกระจายขาว 35 21.85 

รวม 160 100.0 

 



~ ๖๖ ~ 
 

จากตารางท่ี ๑ พบวาในจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 160 คน เปนชาย 35 คน คิดเปนรอยละ 21.87 เปน

หญิง 125 คน คิดเปนรอยละ 78.13 โดยสวนใหญอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 81.25 

                 ในสวนของการศึกษา พบวา สวนใหญอยูในระดับ ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 68.75 สวนการ

ประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพเกษตร คิดเปนรอยละ 43.75 การรับรูขอมูลขาวสาร สวนใหญรับรู มาจาก

หอกระจายขาว คิดเปนรอยละ 70.63 

สวนท่ี ๒ ความพึงพอใจตอโครงการ 

          ตารางท่ี ๒ แสดงความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ (N = ๑๖๐) 

กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 

พอใจ ไมพอใจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  1.ทานมีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ในภาพรวม 160 100.00 - - 

  2.รูปแบบในการจัดกิจกรรม/โครงการ มีความเหมาะสม 160 100.00 - - 

   3.ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ มคีวามเหมาะสม 160 100.00 - - 

  4.สถานท่ีในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ มีความเหมาะสม 160 100.00 - - 

5.การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณมีความพรอม 160 100.00 - - 

6.ทานคิดวาเจาหนาท่ีสามารถดําเนินกิจกรรม/โครงการ ไดบรรลุวัตถุประสงค 160 100.00 - - 

7.การประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการ ใหประชาชนไดทราบลวงหนา 155 96.88 5 3.12 

  

ตารางท่ี 2 ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงหลวง ในภาพรวมพบวา 

เมื่อพิจารณาในแตละกิจกรรมจะพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับท่ีพอใจในกิจกรรมดังนี ้

1. ความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับท่ีพึงพอใจ 

คิดเปนรอยละ 100 

2. รูปแบบในการจัดกิจกรรม/โครงการ มีความเหมาะสม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับท่ีพึง

พอใจ คิดเปนรอยละ 100 

3. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ มีความเหมาะสม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับท่ีพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 100 

 



~ ๖๗ ~ 
 

4. สถานท่ีในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ มีความเหมาะสม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับท่ี

พึงพอใจ คิดเปนรอยละ 100 

5. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณมีความพรอม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับท่ีพึงพอใจคิดเปน

รอยละ 100 

6. เจาหนาท่ีสามารถดําเนินกิจกรรม/โครงการ ไดบรรลุวัตถุประสงค ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับท่ีพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 100 

7. การประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการ ใหประชาชนไดรับทราบลวงหนา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

อยูในระดับท่ีพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 96.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-สรุป ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในระดับ มากท่ีสุด (4.99) 
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โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (โรงเรียนผูสูงอายุตําบลทุงหลวง) 

ระดับความพึงพอใจ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จากการสํารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการดําเนินการท่ีผานมา (ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒) 

โครงการปลูกปาตามพระราชเสาวนียสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฯ ร.๙ 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

 
จากตารางท่ี 1 ทําใหทราบวาผูใหความสนใจเขารวมโครงการสวนใหญเปน เพศชาย 

 

 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ 
          10-19 ป 
          20-29 ป 
          30-39 ป 
          40-49 ป 
          50-59 ป 
          60-69 ป 

 
128 
12 
12 
14 
10 
4 

 
71.11 
6.67 
6.67 
7.78 
5.56 
2.22 

รวม 180 100 
 

 

 

เพศ 

ชาย หญิง 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
103 
75 

 
51.61 
48.38 

รวม 180 100 
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ตารางท่ี 2 รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน 

 ตารางท่ี ๓ คาเฉล่ียของความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย สรุปผล มากที่สุด 
 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปานกลาง 
 

(3) 

นอย 
 

(2) 

นอยที่สุด 
 

(1) 

1. ความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีจัดใน
โครงการนี ้

119 46 14 0 1 4.57 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใชในการ
จัดการฝกอบรม 

88 71 19 2 0 4.36 มาก 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 67 76 29 7 1 4.12 มาก 
4. ทานไดรับความรูและประสบการณจาก
การฝกอบรมในครั้งนี้ 

105 58 14 2 1 4.47 มาก 

5. ทานสามารถนําความรูและ
ประสบการณไปประยุกตใช 

102 51 25 0 2 4.39 มาก 

สรุปผลโดยรวม ๔.๓๘ มาก 
 

จากตารางท่ี 3 ทําใหทราบวาผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก โดยเห็นวากิจกรรมดานความ
เหมาะสมของกิจกรรมในโครงการฯ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  66.11 

 
 
 
 
 

อายุ 

10-19 ป 

20-29 ป 

30-39 ป 

40-49 ป 

50-59 ป 

60-69 ป 
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ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะในการจัดฝกอบรมภายใตหัวขอเศรษฐกิจพอเพียงในคร้ังตอไป  

  ผูเขารวมโครงการเสนอแนะใหจัดโครงการในลักษณะนี้อีกในครั้งตอไป  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

-สรุป ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในระดับ มาก (4.38) 
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โครงการปลูกปาตามพระราชเสาวนียสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฯ ร.๙ 

ระดับความพึงพอใจ 

 



~ ๗๑ ~ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

จากการสํารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการดําเนินการท่ีผานมา (ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒) 

โครงการรณรงคใหความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะ   

 แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเปนส วนหน ึ่งในการดําเน ินงานของเทศบาลตําบลทุงหลวง โดย
ม ีจ ุดม ุงหมายในการค นหาปจจัยท ี่ม ีผลต อความพ ึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการประเม ินท ี่ได มาว ิเคราะห 
ข อมูลใช ในการเสริมสร างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการทํางานต อไป โดยได ทําการแจกชุดเอกสาร
แบบสอบถาม ไปยังประชาชนผูมีสวนรวมในเทศบาลตําบลทุงหลวง จํานวน    ๕๐ คน ประกอบด วย 

 

สวนท ี่ ๑ ขอมูลท่ัวไป  

 ตารางท่ี ๑ เพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
๑.๑ ชาย ๒๘ ๕๖% 
๑.๒ หญ ิง ๒๒ ๔๔% 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบวาผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๐ คน ส วนใหญ เปนเพศชาย จํานวน ๒๘ คน ค ิดเปน
รอยละ ๕๖ เปนเพศหญิง จํานวน ๒๒ คน ค ิดเป ็นรอยละ ๔๔ 

 
ตารางท่ี  ๒ อายุ  

ชวงอายุ จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวา ๓๐ ป ๒๐ ๔๐% 
๓๑ – ๕๐ ป ๒๐ ๔๐% 

๕๑ – ๖๐ ป 

 

๙ ๑๘% 

๖๑ ป ข้ึนไป 

 

๑ ๒% 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบวาผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๐ คน ส วนใหญ  อยูในชวง ตํ่ากวา ๓๐ ป จํานวน ๒๐ 

คน ค ิดเปนรอยละ ๔๐ และอยูในชวงอายุ ๓๑ – ๕๐ ป จํานวน ๒๐ คน ค ิดเปนรอยละ ๔๐ ในอัตราท่ีเทากัน ลําดับ

รองลงมาอยูในชวงอายุ ๕๑ – ๖๐ ป จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๘ ลําดับสุดทาย อยูในชวง ๖๑ ป ข้ึนไป จํานวน 

๑ คน คิดเปนรอยละ ๒ 

 
 
 
 

 



~ ๗๒ ~ 
 

ตารางท่ี ๓ ระดับการศึกษา  
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ประถมศึกษา ๑๑ ๒๒% 
มัธยมศึกษา ๒๑ ๔๒% 
ปวช. – ปวส. ๑๓ ๒๖% 
ปริญญาตร ี ๕ ๑๐% 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบว าผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๐ คน ส วนใหญ จบการศ ึกษาระดับมัธยมศึกษา

จํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๒ ลําดับรองลงมา จบการศ ึกษาระดับ ปวช. – ปวส. จํานวน ๑๓ คน คิดเปนรอยละ 

๒๖ จบการศ ึกษาระดับ ประถมศึกษา จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๒ ลําดับสุดทาย อยูในระดับปริญญาตร ี

จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ 

 

ตารางท่ี ๔ อาชีพหลัก  
อาชีพหลัก จํานวน (คน) รอยละ 

รับราชการ ๕ ๑๐% 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๖ ๑๒% 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว ๑๗ ๓๔% 
รับจาง ๙ ๑๘% 
เกษตรกร ๘ ๑๖% 
นักเรียน/นักศึกษา ๕ ๑๐% 
อื่นๆ..... - - 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบว าผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๐ คน ส วนใหญ ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

จํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๔ ลําดับรองลงมา ประกอบอาชีพรับจาง จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๘ ประกอบ

อาชีพเกษตรกร จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๖ ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ 

๑๒ ลําดับสุดทาย ประกอบอาชีพรับราชการ จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ และ ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 

จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ ในอัตราท่ีเทากัน  

 

 

 

 

 

 



~ ๗๓ ~ 
 

สวนท่ี ๒ ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานโครงการ (ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒) 

 ผลการประเม ินพบว า ผูตอบแบบสอบถามม ีความพึงพอใจต อการทํางานของเทศบาลในฐานะที่เปน

ประชากรในเทศบาลตําบลทุงหลวงโดยสรุปผลดังนี้ 

สูตรท่ีนํามาใชในการคิดคํานวณ  Mean x = (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n 

 
ผลเฉล ี่ยในการประเมินมีความหมายดังนี ้

๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง มากท่ีสุด 

๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง มาก 

๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ปานกลาง 

๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง นอย 

๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง นอยท ี่สุด 
 
 
ตารางสรุปผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี ้
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑการประเมิน 
มากที่สุด 

๕ 
มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยที่สุด 
๑ 

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/
แผนพัฒนาสี่ป 

๑๔ ๑๘ ๑๓ ๒ ๓ ๓.๗๖ มาก 

๒. โครงการตรงตามปญหา/ความ
ตองการและสรางประโยชนใหแกทาน
ไดเพียงใด 

๑๒ ๑๘ ๑๗ ๓ - ๓.๗๘ มาก 

๓. ความโปรงใส/ความเปนธรรม/
ชัดเจนตามระเบียบขอกฎหมาย และ
ประกาศใหประชาชนทราบ 

๑๑ ๒๓ ๑๕ ๑ - ๓.๘๖ มาก 

๔. การดําเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามเปาหมายตามแผนฯ 

๑๔ ๒๒ ๑๓ ๑ - ๓.๙๖ มาก 

๕. การดําเนินการมีความประหยัด และ
มีความคุมคาตอการใชงบประมาณของ
เทศบาลฯ 

๑๖ ๑๕ ๑๘ ๑ - ๓.๙๒ มาก 

 
 

 

 

 

 

 



~ ๗๔ ~ 
 

 ผลการประเม ินพบว า ภาพรวมผ ูตอบแบบสอบถามของประชาชนผูมีสวนรวมโครงการ ม ีความพึงพอใจต อ
โครงการท่ีมีการดําเนินการท่ีผานมา โดยสรุปผลดังนี้ 

ประเด็นท่ี ๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาส่ี พบวาภาพรวมผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๗๖) 

ประเด็นท่ี ๒. โครงการตรงตามปญหา/ความตองการและสรางประโยชนใหแกทานไดเพียงใด พบวาภาพรวมผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๗๘) 

ประเด็นท่ี ๓. ความโปรงใส/ความเปนธรรม/ชัดเจนตามระเบียบขอกฎหมาย และประกาศใหประชาชนทราบ พบวา

ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๘๖) 

ประเด็นท่ี ๔. การดําเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายตามแผนฯ พบวาภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๙๖) 

ประเด็นท่ี ๕. การดําเนินการมีความประหยัด และมีความคุมคาตอการใชงบประมาณของเทศบาลฯ พบวาภาพรวม

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๙๒) 
 
 
 

 
 
 
-สรุป ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในระดับ มาก (3.85) 

 
 
 

๐.๐๐ 
๐.๕๐ 
๑.๐๐ 
๑.๕๐ 
๒.๐๐ 
๒.๕๐ 
๓.๐๐ 
๓.๕๐ 
๔.๐๐ 
๔.๕๐ 
๕.๐๐ 

โครงการรณรงคใหความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะ   

ระดับความพึงพอใจ 

 



~ ๗๕ ~ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

จากการสํารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการดําเนินการท่ีผานมา (ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒) 

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ   
  

  แบบประเมินผลโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนส วนหน ึ่งในการดําเน ินงานของเทศบาลตําบลทุงหลวง โดยม ีจ ุดม ุงหมายในการค นหา
ปจจัยท ี่ม ีผลต อความตองการของประชาชน เพื่อนำผลการประเม ินท ี่ได มาว ิเคราะห ข อมูลใช ในการเสริมสร างและ
เติมเต็มความตองการของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาในการทํางานต อไป โดยได ทําการแจกชุดเอกสาร
แบบสอบถาม ไปยังประชาชนผูมีสวนรวมในเทศบาลตําบลทุงหลวง จํานวน ๑๐๐ คน ประกอบด วย 
 
สวนท ี่ ๑ ขอมูลท่ัวไป  

 ตารางท่ี ๑ เพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
๑.๑ ชาย ๒๒ ๒๒ 
๑.๒ หญ ิง ๗๘ ๗๘ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบวาผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๑๐๐ คน ส วนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน ๗๘ คน ค ิด
เปนรอยละ ๗๘ เปนเพศชาย จํานวน ๒๒ คน ค ิดเป ็นรอยละ ๒๒ 

 
ตารางท่ี  ๒ อายุ  

ชวงอายุ จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวา ๒๐ ป - - 
๒๑ – ๓๐ ป ๓ ๓ 

๓๑ – ๔๐ ป 

 

๕ ๕ 

๔๑ – ๕๐ ป 

 

๒๔ ๒๔ 

๕๑ – ๖๐ ป 

 

๒๘ ๒๘ 

๖๑ ป ข้ึนไป 

 

๔๐ ๔๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบวาผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๑๐๐ คน ส วนใหญ อยูในชวงอายุ ๖๑ ป ข้ึนไป จํานวน 

๔๐ คน ค ิดเปนรอยละ ๔๐ ลําดับรองลงมา อยูในชวงอายุ ๕๑ – ๖๐ ป จํานวน ๒๘ คน ค ิดเปนรอยละ ๒๘ อยูในชวง

อายุ ๔๑ – ๕๐ ป จํานวน ๒๔ คน ค ิดเปนรอยละ ๒๔ และอยูในชวงอายุ ๓๑ – ๔๐ ป จํานวน ๕ คน ค ิดเปนรอยละ ๕ 

ลําดับสุดทาย อยูในชวงอายุ ๒๑ – ๓๐  ป จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๓ 

 



~ ๗๖ ~ 
 

 ตารางท่ี ๓ ระดับการศึกษา  
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ประถมศึกษา ๗๒ ๗๒ 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ๑๕ ๑๕ 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา ๕ ๕ 
ปริญญาตร ี ๖ ๖ 
สูงกวาปริญญาตร ี ๒ ๒ 
อื่นๆ - - 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  จากตารางพบว าผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๑๐๐ คน ส วนใหญ จบการศ ึกษาระดับมัธยมศึกษา

จํานวน ๗๒ คน คิดเปนรอยละ ๗๒ ลําดับรองลงมา จบการศ ึกษาระดับ มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๑๕ คน คิด

เปนรอยละ ๑๕ จบการศ ึกษาระดับ ปริญญาตรี จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๖ จบการศ ึกษาระดับ อนุปริญญาหรือ

เทียบเทา จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๕ ลําดับสุดทาย อยูในระดับ สูงกวาปริญญาตร ีจํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๒ 

 

ตารางท่ี ๔ อาชีพหลัก  
อาชีพหลัก จํานวน (คน) รอยละ 

รับราชการ ๖ ๖ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑ ๑ 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว ๗ ๗ 
รับจาง ๒๒ ๒๒ 
เกษตรกร ๖๐ ๖๐ 
นักเรียน/นักศึกษา - - 
อื่นๆ.....(ขาราชการบํานาญผูสูงอายุ) ๔ ๔ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 

  จากตารางพบว าผ ูตอบแบบสอบถามจํานวน ๑๐๐ คน ส วนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 

๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๖๐ ลําดับรองลงมา ประกอบอาชีพรับจาง จํานวน ๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๒ ประกอบอาชีพ

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๗ ประกอบอาชีพรับราชการ จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๖ 

ประกอบอาชีพอื่นๆ(ขาราชการบํานาญผูสูงอายุ) จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๔ ลําดับสุดทาย ประกอบอาชีพเอกชน/

รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๑ 

 

 

 

 



~ ๗๗ ~ 
 

สวนที่ ๒ แบบประเมินผลโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ม ี

ความผลต อการทํางานของเทศบาลในฐานะท่ีเปนประชากรในเทศบาลตําบลทุงหลวงโดยสรุปผลดังนี้ 

สูตรท่ีนํามาใชในการคิดคํานวณ  Mean x = (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n 

ผลเฉล ี่ยในการประเมินมีความหมายดังนี ้

๕.๐๐ หมายถึง มากท่ีสุด 

๔.๐๐ – ๔.๙๙ หมายถึง มาก 

๓.๐๐ – ๓.๙๙ หมายถึง ปานกลาง 

๒.๐๐ – ๒.๙๙ หมายถึง นอย 

๑.๐๐ – ๑.๙๙ หมายถึง นอยท ี่สุด 

ตารางสรุปผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี ้
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑการประเมิน 
มากที่สุด 

๕ 
มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยที่สุด 
๑ 

๑. การประชาสัมพันธ/เชิญชวนรวมจัดแผน

ชุมชน 
๔๕ ๓๓ ๒๑ ๑ - ๔.๒๒ มาก 

๒. การตอนรับ/อํานวยความสะดวกผูเขารวม

จัดทําแผนชุมชน 
๔๖ ๓๘ ๑๖ - - ๔.๓ มาก 

๓. ความรูที่ไดรับในการจัดทําแผนชุมชน ๔๕ ๓๗ ๑๗ ๑ - ๔.๒๕ มาก 

๔. ความเขาใจในการจัดทําแผนชุมชน ๔๐ ๓๗ ๒๒ ๑ - ๔.๑๕ มาก 

๕. ระยะเวลาในการจัดประชุม ๔๓ ๓๖ ๒๐ ๑ - ๔.๒๑ มาก 

๖. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน ๔๘ ๓๒ ๑๙ ๑ - ๔.๒๗ มาก 
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ผลการประเม ินพบว า ภาพรวมผ ูตอบแบบสอบถามของประชาชนผูมีสวนรวมโครงการ ม ีความพึงพอใจต อโครงการ
ท่ีมีการดําเนินการท่ีผานมา โดยสรุปผลดังนี้ 

ประเด็นท่ี ๑. มีการประชาสัมพันธ/เชิญชวนรวมจัดแผนชุมชน พบวาภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๔.๒๒) 

ประเด็นท่ี ๒. มีการตอนรับ/อํานวยความสะดวกผูเขารวมจัดทําแผนชุมชน พบวาภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๔.๓) 

ประเด็นท่ี ๓. มีความรูท่ีไดรับในการจัดทําแผนชุมชน  พบวาภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๔.๒๕) 

ประเด็นท่ี ๔. มีความเขาใจในการจัดทําแผนชุมชน พบวาภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๔.๑๕) 

ประเด็นท่ี ๕. ระยะเวลาในการจัดประชุม พบวาภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ

ในระดับ มาก (๔.๒๑) 

ประเด็นท่ี ๖. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน พบวาภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานโครงการในระดับ มาก (๔.๒๗) 
 

 
 

-สรุป ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในระดับ มาก (4.27) 

๐.๐๐ 

๐.๕๐ 

๑.๐๐ 

๑.๕๐ 

๒.๐๐ 

๒.๕๐ 

๓.๐๐ 

๓.๕๐ 

๔.๐๐ 

๔.๕๐ 

๕.๐๐ 

โครงการสนบัสนุนการจัดทําแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ   

ระดบัความพงึพอใจ 
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 

 

  จากแผนภูมิแสดงจํานวนโครงการเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร พบวาการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  มีการ
ดําเนินโครงการมากท่ีสุด  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดานการพัฒนาดานการ
บริการประชาชนและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ดานการพัฒนาดานการวางแผนสงเสรมิความเขมแข็งทางการเกษตร
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การลงทุนและการทองเท่ียว และดานการพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม มีการดําเนินโครงการรองลงมาตามลําดับ   

 

แผนภูมิแสดงมูลคาโครงการ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 

จากแผนภูมิแสดงแสดงมูลคาโครงการ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร พบวาการพัฒนาดานการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีการดําเนินโครงการมากท่ีสุด  ดานคุณภาพชีวิต  ดานการ

พัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ดานการพัฒนาดานการวางแผนสงเสริมความ

เขมแข็งทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การลงทุนและการทองเท่ียว และดานการพัฒนาดานการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีการดําเนินโครงการรองลงมาตามลําดับ   
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๔.๓ แผนการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการวางแผนสงเสริมความเขมแข็งทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การลงทุน และการทองเที่ยว 

แนวทางพัฒนา 2.1 พัฒนาสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผด .๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลทุงหลวง   อําเภอปากทอ   จังหวัดราชบุรี

แผนงานการเกษตร

หนวย

ดําเนินการ ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจาก โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คา 30,000             เทศบาลตําบลทุงหลวง สํานักปลัด

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร อาหารพรอมเครื่องดื่ม คายานพาหนะ (เงินอุดหนุนทั่วไป) เทศบัญญัติ หนา ๕๘ แผน 4 ป(2561-2564)

มหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ และคาใชจายอื่นๆ ตามจําเปนของโครงการ เพิ่มเติม ฉบับ 2 หนา 12

พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาอยูหัว ลําดับที่ 3

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ลําดับที่

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แนวทางพัฒนา 3.1 สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

หนวย

ดําเนินการ ต.
ค.

พ
. ย

.

ธ .
ค.

ม.
ค .

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
. ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส .
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร และ 400,000           เทศบาลตําบลุทงหลวง งานพัฒนาชุมชน

(โรงเรียนผูสูงอายุตําบลทุงหลวง) เครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ และคาใชจาย (เงินอุดหนุนทั่วไป) เทศบัญญัติ หนา ๕๕ แผน4ป (2561-2564)

อื่นๆ ตามความจําเปนของโครงการฯลฯ หนา86 ลําดับที่ 10

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางพัฒนา 4.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

หนวย

ดําเนินการ ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

2 โครงการปลูกปาตามพระราชเสาวนียสมเด็จ โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมา 20,000             เทศบาลตําบลทุงหลวง งานพัฒนาชุมชน

พระบรมราชินีนาถฯ ใน ร.9 บริการ คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม และคา (เงินอุดหนุนทั่วไป) เทศบัญญัติ หนา ๕๒ สํานักปลัด

ใชจายอื่นๆ ตามความจําเปนของโครงการฯ แผน 4 ป(2561-2564)

เพิ่มเติม ฉบับ 2 หนา 31

ลําดับที่ 4

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แนวทางพัฒนา 4.2 จัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย 

แผนงานสาธารณสุข

หนวย

ดําเนินการ ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

4 โครงการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการคัด โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมา 20,000             เทศบาลตําบลทุงหลวง งานสาธารณสุข

แยกขยะ บริการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและ (เงินอุดหนุนทั่วไป) เทศบัญญัติ หนา ๓3 แผน 4 ป(2561-2564)

เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ตามความ เพิ่มเติม ฉบับ 4 หนา 16

จําเปนของโครงการฯ ลําดับที่ 1

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

แนวทางพัฒนา 5.3 เสริมสรางความรูและจิดสํานึกการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในตําบล

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

หนวย

ดําเนินการ ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562

12 โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร และ 30,000             เทศบาลตําบลทุงหลวง สํานักปลัด

การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ และคาใชจาย (เงินอุดหนุนทั่วไป) เทศบัญญัติ หนา 5๒ แผน 4 ป(2561-2564)

อื่นๆ ตามความจําเปนของโครงการฯลฯ หนา 109 ลําดับที่ 2
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๕.  สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
   การสรุปผลในภาพรวมท้ังหมดท่ีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561–๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖๒)  ท่ีอยูใน
งบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติม จายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนต้ังจายใหม โอนงบประมาณเพิ่ม มี
รายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ โครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ ปงบประมาณ 256๒ 

 
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

ที่ปรากฏอยูใน 
เทศบัญญัติ /โอน/
จายขาดเงินสะสม 

คิดเปนรอยละของ
โครงการที่ปรากฏ        

ในแผนฯ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

111 ๒๘ ๒5.22 

2. การพัฒนาดานการวางแผนสงเสริมความเขมแข็งทาง
การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การลงทุนและการ
ทองเท่ียว 

37 6 16.22 

3. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 150 62 41.33 

4. การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

23 4 17.39 

5. การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

38 14         49.84 

รวม 359 114 31.75 
 

๕.๒ ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ  

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
19 16.67 1 0.88 ๘ 7.02 ๒๘ 24.56 

2. การพัฒนาดานการวางแผนสงเสริม
ความเขมแข็งทางการเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง การลงทุนฯ 

๒ 1.75 - - ๔ 3.๕๑ 6 5.26 

3. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต ๓๗ 32.46 ๒ 1.75 2๓ ๒๐.๑๖ 62 54.39 

4. การพัฒนาดานการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓ 2.63 - - ๑ 0.88 4 3.๕๑ 

5. การพัฒนาดานการบริการประชาชน
และการบริหารกจิการบานเมืองท่ีดี 

8 7.02 - - ๖ ๕.26 14         12.28 

รวม 69 ๖๐.๕๓ ๓ 2.63 42 ๓๖.๘๔ 1๑๔ 100 
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๕.๓ การเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.2562   

ยุทธศาสตร 
จํานวนเงิน คิดเปน 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ การเบิกจายจริง รอยละ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

9,0๓๓,๕00 5,668,751.09 62.75 

2. การพัฒนาดานการวางแผนสงเสริมความเขมแข็ง
ทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การลงทุน
และการทองเท่ียว 

420,000 ๓๔,๗๕๓ 8.27 

3. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 26,785.800 23,902,522 89.23 

4. การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

90,000 87,915 97.68 

5. การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

1,550,000 413,078 26.65 

รวม 37,879,300 30,107,019 79,48 

หมายเหตุ:  ยุทธศาสตรท่ี ๑ จายขาดเงินสะสม 8 โครงการ จํานวนเงิน ๓,229,200 บาท 

           ยุทธศาสตรท่ี ๒  โครงการขับเคล่ือนตามแนวพระราชดําร ิ50,000 บาท โครงการปาชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียง 30,000 บาท โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน  ๒0,000 บาท โครงการสงเสริมและพัฒนาตลาดใหมี

มาตรฐานตามแนวตลาดประชาชน ๒0,000 บาท 

     ยุทธศาสตรท่ี ๕  เนื่องจากตามหนังสือส่ังการใหต้ังจายคาตอบแทนผูปฏิบัติงานการเลือกต้ังผูบริหาร

ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน ต้ังไว ๑,๐00,000 บาท  

 ๕.๔ การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ          

1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคึกฤทธิ์ หมูท่ี ๕ ตําบล ทุงหลวง   

- สรุปภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในระดับ มาก (3.95)   

2.โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต สายหินเกา-พุยาง หมูท่ี ๑๒ 

  - สรุป ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในระดับ มาก (3.97) 

  3.โครงการขยายเขตไฟฟาและติดต้ังไฟฟาสองสวางบริเวณสายบานเนิน-โรงเรียนบรมราชินีฯหมูท่ี ๑๖ 

-สรุป ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในระดับ มาก (3.93)   

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานการวางแผนสงเสริมความเขมแข็งทางการเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การลงทุน และการทองเท่ียว 

     4. โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกร ู

  -สรุป ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในระดับ มาก (4.22) 

 



~ ๘๓ ~ 
 

    ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       5. โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (โรงเรียนผูสูงอายุตําบลทุงหลวง) 

  -สรุป ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในระดับ มากท่ีสุด (4.99) 

       ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  6. โครงการปลูกปาตามพระราชเสาวนียสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ใน ร.๙ 
  -สรุป ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในระดับ มาก (4.38) 

  7. โครงการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
  -สรุป ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในระดับ มาก (3.85) 

      ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
            8. โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
  -สรุป ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ในระดับ มาก (4.27) 

**ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโครงการท่ีจัดทําโดยเทศบาลตําบลทุงหลวง 

อยูในระดับมาก (4.20) 

 

 

 

 


