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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 6 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ให้เทศบาลต าบลทุ่งหลวงมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนด้านพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณา และก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่
ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (Where we are to want to) เป็นการ
คาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานมี
รากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผนคือ 
ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้
องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา” 
  การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่
โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานหากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
  ในทางตรงกันข่ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา กาติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการ
ของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุง
การด าเนินงาน 
  โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโรงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่า
เป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ 
นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้อง
แบกรับภาระต้นทุ่นที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-
time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา 
(full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 
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  ในส่วนการ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งความติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาการติดตามและประเมินผลถือเป้นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใน
การปรับปรุงและการติดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่าง
มีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้ เพ่ือให้คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ไปปรับปรุงรายงานและ
ความต้องการของประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไปของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 

 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 
  เดิมชาวบ้านเรียนกันว่า “ทุ่งหลง” เพราะความกว้างใหญ่ของพื้นที่และท้องทุ่งและมีผู้เฒ่าเล่ากันว่าใน
อดีตต าบลทุ่งหลวงเคยเป็นเมืองลับแลที่ผู้คนผ่านเข้ามาท้องทุ่งแห่งนี้จะต้องหลงทาง ผู้หญิงหาทางกลับไม่ได้ จึงเรียนว่า 
“ทุ่งหลง” ต่อมาจึงได้มีการเรียกชื่อต าบลนี้ใหม่ คือ ทุ่งหลวง เมื่อได้มีการจัดตั้ งเป็นต าบลในปี พ.ศ.2442 ปัจจุบันทุ่ง
หลวงมีอายุมากกว่า 100 ปี ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อ พ.ศ.2538 ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาล
ต าบล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 
  ต าบลทุ่งหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอ าเภอปากท่อ ระยะทางห่างจ ากตัว
จังหวัดราชบุรี ประมาณ 18 กิโลเมตร โดยห่างจากถนนเพชรเกษม ประมาณ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 67,663.75 
ไร่ หรือประมาณ 133.262 ตารางกิโลเมตร ต าบลทุ่งหลวงมีหมู่บ้านรวม 16 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 13,522 คน 
เป็นคนไทยที่มีเชื้อสายจากทางภารเหนือของไทยในสมัยโบราณเรียกว่าชาวลาวยวนและชาวไทยทรงด า นอกจากนี้ยังมี
ชาวจังหวัดเพชรบุรี ชาวจีนมาจากจังหวัดนครปฐมและอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม สภาพดินต าบลทุ่งหลวงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร ท าไร่ ท านา และปลูกพืชอ่ืน ๆ 
บางส่าวนเป็นดินลูกรัง มีป่าไม้ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ซึ่งเป็นพื้นที่ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะในบ้านพุ
ยาง หมู่ที่ 12 
   ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
อยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอปากท่อ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อ ต าบลอ่างทอง  ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลอ่างหิน  ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อ ต าบลหนองกระทุ่ม  อ าเภอปากท่อ 
  ทิศใต้   ติดต่อ  ต าบลหนองกระทุ่ม ต าบลดอนทราย และต าบลห้วยยางโทน อ าเภอปากท่อ 
  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ต าบลทุ่งหลวง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม/และภูเขาเป็นบางส่วนเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
  ลักษณะภูมิอำกำศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังต่อไปนี้ 
  ฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึงเดือนเมษายน 
  ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนสิงหาคม 
  ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนกันยายน   ถึงเดือนธันวาคม 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

  ลักษณะของดิน  
  มีลักษณะเป็นพ้ืนราบสลับที่เนินเขาในความสูงกว่าระดับน้ าทะเล 43 เมตร ภูเขาที่สามารถน าหินปูน
และดินลูกรัง แร่ธาตุ คือ แร่โดโลไมด์สโตน เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลทุ่งหลวงมีภูเขาเป็นพ้ืนที่ลาดชันจากทิศตะวันตกไปทิศ
ตะวันออกเก็บกักน้ าไม่ค่อยอยู่ไม่แหล่งต้นน้ า จึงต้องอาศัยน้ าจากการกักเก็บน้ าในช่วงฤดูฝน เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ ทุกหมู่บ้านจะมีบ่อน้ าตื้น บ่อน้ าบาดาลและสระท่ีขุดเจาะเองและส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ  
  ลักษณะของแหล่งน  ำ 
  มีล าห้วยสายหลัก 4 ล าห้วย ได้แก่ ล าห้วยพุพลับ ล าห้วยทับใต้ ล าห้วยแห้ง และล าห้วยบง 
  ลักษณะป่ำไม้ 
  สภาพพ้ืนป่าบางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ สภาพป่าคงเหลืออยู่น้อย มีป่าชุมชน เช่น ป่าชุมชน 
หมู่ที่ 8 บ้านเขาพระเอก 
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  ต ำบลทุ่งหลวง มีจ ำนวน 16 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 1 บ้านหนองไร่  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมศักดิ์    ต าหนิงาม 
  หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่อย  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายนวพนธ์ หรดี 
  หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งหลวง  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว 
  หมู่ที่ 4 บ้านพุคาย  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางธนพร  เรืองพยุงศักดิ ์
  หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน  ก านันต าบลชื่อ นายเล็ก  แก้วพรายตา 
  หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมนึก ศรีสุวรรณ 
  หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้ าใส  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายซ้อน ชัยมงคล 
  หมู่ที่ 8 บ้านเขาพระเอก  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประยุทธิ์    สุขศิร ิ
  หมู่ที่ 9 บ้านหนองกอก  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวันชัย เหี้ยมหาญ 
  หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาจอน ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายบุญเลิศ  เอ่ียมทอง 
  หมู่ที่ 11 บ้านหนองวัวด า  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายลิ้ม  มงคลสัจจา 
  หมู่ที่ 12 บ้านพุยาง  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวิชัย  ผู้ช่วยเนียม 
  หมู่ที่ 13 บ้านเขากลอย  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นางจรูญ   เภิกโสภณ 
  หมู่ที่ 14 บ้านหนองเด่น-ไซโล ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายประวี พราหมเล็ก 
  หมู่ที่ 15 บ้านเหล่ามะละกอ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมยศ องอาจ 
  หมู่ที่ 16 บ้านเนิน  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายปฐม เอ้ือนยศ  

 
ประชำกร 

หมู่ที่(หมู่บ้ำน) ประชำกร 
ชำย/คน 

ประชำกร 
หญิง/คน 

รวม/คน จ ำนวนครัวเรือน 

1. บ้านหนองไร่ 527 572 1,099 299 
2. บ้านหนองข่อย 560 613 1,173 370 
3. บ้านทุ่งหลวง 471 489 960 301 
4. บ้านพุคาย 669 639 1,308 383 
5. บ้านหนองโสน 356 360 716 202 
6. บ้านหนองไผ่ 378 353 731 232 
7. บ้านหนองน้ าใส 529 518 1,047 284 
8. บ้านเขาพระเอก 509 500 1,009 333 
9. บ้านหนองกอก 337 338 675 204 
10.บ้านหนองตาจอน 314 330 644 169 
11.บ้านหนองวัวด า 522 517 1,039 314 
12.บ้านพุยาง 222 218 440 145 
13.บ้านเขากลอย 146 138 284 78 
14.บ้านหนองเด่น-ไซโล 447 464 941 225 
15.บ้านเหล่ามะละกอ 422 463 885 239 
16.บ้านเนิน 279 301 580 174 
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จ ำนวนประชำกรแยกตำมช่วงอำยุ (ปี) เฉพำะสัญชำติไทย 
อำยุ (ปี) เพศชำย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 

0-3 278 271 549 
4-6 262 216 478 
7-12 536 511 1,047 
13-18 475 481 956 
19-25 647 663 1,310 
26-59 3,477 3,466 6,943 

60 ปีขึ้นไป 1,020 1,191 2,211 
ประชากรรวม 6,695 6,799 13,494 

: หมำยเหตุ ข้อมูล ณ เดือน มีนำคม 2560 (ประชำกรไม่มีบ้ำนเลขที่ 3 ครัวเรือน ชำย 2 หญิง 2 คน 
2.3 โครงสร้ำงองค์กรและอัตรำก ำลัง 
  การแบ่งส่วนบริหารงานราชการของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ 

1) ฝ่ำยนิติบัญญัติ 
2) ฝ่ำยบริหำร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 และเลขานุการนายกเทศมนตรี ทั้งสองฝ่ายมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ซึ่งปี พ.ศ.2550 เป็นปีแรกของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวงมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจากประชาชน ส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
  ปัจจุบันเทศบาลต าบลทุ่งหลวง มีส่วนงานระดับกอง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
  ส ำนักปลัดเทศบำล มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร์ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนิติการ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชน งานบริหารและวิชาการการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน การศึกษานอ ก
โรงเรียน งานศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ งานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสัตว์แพทย์ งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานป้องกันควบคุมโรค งานส่งเสริมสุขภาพ และงานเผยแพร่และ
ฝึกอบรม 
  กองช่ำง มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง การ
ควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานผลิตน้ า งานจ าหน่าย
และบริการด้านการติดตั้งน้ าประปา รวมทั้งงานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ 
  กองคลัง มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผน
ที่ภาษี งานพัฒนารายได้ งานเร่งรัดรายได้ และงานทะเบียนทรัพย์สิน และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่
ตรวจสอบและกลั่นกรองให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่ปลัดเทศบาล 
2.4 วิสัยทัศน์และพนัธกิจ ของเทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 
  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะเวลาห้าปี 2560-2565 ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
  2.4.1 วิสัยทัศน์ 
  “ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรผสมผสาน ยึดหลักธรรมมาภิบาล น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
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  2.4.2.พันธกิจ 
  1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
  4. ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
  7. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
  8. รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
  9. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต าบลให้ดีขึ้น 
  10.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
  2.4.3. เป้ำประสงค์โดยรวม 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ 
  2. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น 
  3. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
  4. เป้าประสงค์และแนวทางการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ 
    4.1 ผู้น ำเกษตรปลอดภัย 
    ต าบลทุ่งหลวงมีศักยภาพด้านการเกษตร คือ ข้าว พืชผักผลไม้ ปศุสัตว์ จึงมีเป้าหมายการพัฒนาเป็น
ผู้น าเกษตรปลอดภัยเพ่ือผลผลิตที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับ และสามารถเพ่ิมมูลค่าจากากรส่งออก โดยจะด าเนินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย เพ่ือลดต้นทุน และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินการของแผนฯ เทศบาลต าบลทุ่ง
หลวงสามารถเป็นผู้น าทางการเกษตรที่ปลอดภัย เช่น 
   4.1.1 เสริมสร้ำงผลิตสุกร , ไก่ ในระบบกำรผลิตที่ปลอดภัย 
   4.1.2 เป็นเสริมสร้ำงกำรผลิตพืช ผัก ปลอดภัย 
   4.1.3 มุ่งให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
  ต าบลทุ่งหลวงเป็นชุมชนที่มีความสงบ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ค่าครองชีพไม่สูง การก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ให้ความส าคัญในการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองที่เหมาะสม ความสะอาด การมีวินัยทางสังคม
ของประชาชนและการแก้ไขปัญหาทางสังคมให้ลดลง เช่น ปัญหาอาชญกรรม ซึ่งจะท าให้ผู้เยี่ยมเยือนเกิดความพึงพอใจ
และเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง  
  2.4.4 ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี (Strategy) 
  เพ่ือให้การพัฒนาของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งหลวง ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตามบทบาทอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรีและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี จึงก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ออกเป็น 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการเกษตร การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
  เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพ้ืนที่และการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมอ านวยความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ ดังนี้
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือความสะดวกของประชาชนในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ 
3. เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงบูรณะแสงสว่างในชนบทให้ทั่วถึง 
4. เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างในชนบทให้ทั่วถึง 
5. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภคได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดปี 
6. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและการระบายน้ า 
7. เพ่ือวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ และมีการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 
8. เพ่ือจัดวางระบบการวางผังเมืองรวมของต าบล 
แนวทำง 
1. พัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการป้องกันน้ าท่วม 
3. พัฒนาการใช้ที่ดิน 
4. พัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศ 
5. พัฒนาระบบผังเมืองรวม/ชุมชนและการวางผังเมือง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนส่งเสริมกำรเกษตรกำรลงทุนพำณิชยกรรมและกำร 

ท่องเที่ยว 
  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุน และการประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้ด าเนินไป
ด้วยความเข้มแข็งมั่นคง เพ่ือสร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพสินค้าและการบริหาร
จัดการที่ดี ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
2. เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริมและการกระจายรายได้ให้กับประชาชน 
3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4. เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
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5. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6. เพ่ือส่งเสริมการพาณิชย์การลงทุน 
7. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมรายได้กับประชาชนให้เขตต าบล 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมรายได้ 
3. พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและระบบตลาดสินค้าเกษตร 
4. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน 
5. ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพความเข้มแข็งองค์กรการเงินชุมชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุน 

และส่งเสริมการบริหารงานการศึกษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคม ชุมชนมีคุณภาพ 
2. เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวัฒนธรรมในชุมชน 
4. เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. เพ่ือการรณรงค์และป้องกันโรคต่าง ๆ  
6. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการออกก าลังกายและการกีฬา 
7. เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการ 
8. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาล 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษา การศาสนาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม 
3. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและกีฬา 
4. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
5. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการรณรงค์และป้องกันโรคต่าง ๆ 
6. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนและส่งเสริมการออกก าลังกายและการกีฬา 
7. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการ 
8. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาล 
 
 



๑๑ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างเข้มแข็งชุมชนน่าอยู่ มีการสร้างจิตส านึกที่ดี
ในการจัดการและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมี ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

2. เพ่ือสร้างกลไกการใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อป้องกันหรือลดข้อโต้แย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
4. เพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน บ าบัด และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จัดระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
3. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นฐานการผลิตทางการเกษตร 
5. ควบคุมมลพิษต่าง ๆ ที่เป็นภัยต่อประชาชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรประชำชนและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
เพ่ือให้ชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ เป็นชุมชนที่น่าอยู่ ผู้น าชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการ 

ให้การประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้มีความสะดวก รวดเร็ว ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
3. เพ่ือสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
5. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน 
6. เพ่ือสนับสนุนการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกประชาชน 
7. เพ่ือเป็นการบริการประชาชนสร้างความปลอดภัยและการส่งเสริมให้เกิดความเจริญสู่ท้องถิ่น 
8. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการท างานตามหลักธรรมมาภิบาล 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการเลือกตั้ง 
3. สนับสนุนการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน 
5. เสริมสร้างจิตส านึกในการท างานให้กับพนักงานของรัฐเข้ากับหลักธรรมาภิบาล 



๑๒ 

 

ส่วนที่ ๓ 

กำรติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำน 

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ได้จัดท า “รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง” โดยจัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

                   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง ได้แสดงรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลการด าเนินงาน  และการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการด าเนินงาน จ่ายจากเงินสะสม และจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จำกกำรส ำรวจ (ตำมแบบสอบถำม)  
ผู้มีส่วนร่วมกับโครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยหนองไร่ หมู่ที่ 1  

จ ำนวน 100 คน  
ตำมยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    
  - ชาย จ านวน  50  คน  หญิง จ านวน 50  คน 
2. อำยุ   
 - ต่ ากว่า 30 ปี จ านวน  24  คน   - อายุ 31 – 50 ปี จ านวน  48  คน 
3. กำรศึกษำ 
 - ประถมศึกษา จ านวน  27  คน   - มัธยมศึกษา  จ านวน  56  คน 
 - ปริญญาตรี  จ านวน 17  คน 
4. อำชีพ 
 - รับจ้าง จ านวน 38  คน      - รับราชการ  จ านวน  13  คน 
 - ค้าขาย จ านวน  7  คน    - นิสิต/นักศึกษา จ านวน  10  คน 
 - เกษตรกร จ านวน  11  คน   - เอกชน จ านวน  21  คน 
ผลกำรศึกษำ 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี ต่อโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายหนองไร่ หมู่ที่ 1  
 
 
 



๑๓ 

 

ตำมยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
ตำรำงท่ี 1 
 

รำยกำร ค่ำร้อยละของเฉลี่ยควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ 
1 .เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ในการวางแผนพัฒนา 

90 % มากที่สุด 

2. ความชัดเจนของชื่อโครงการ
ตรงตามเป้าหมาย 

84 % มากที่สุด 

3. โครงการสามารถแก้ไขปัญหา/
สร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้
เพียงใด 

83 % มากที่สุด 

4. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม
ในการด าเนินโครงการกิจกรรม
สามารถตรวจสอบได้ 

91 % มากที่สุด 

5. การด าเนินการมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

83 % มากที่สุด 

 
จำกตำรำงท่ี 1 กำรส ำรวจผู้มีส่วนร่วม 100 คน ตำมโครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัสท์ติกคอน กรีตสำย
บ้ำนหนองไร่ หมู่ที่ 1 ตำมยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับมากท่ีสุด 90 คน คิดเป็นร้อยละ 90 
- มีความพึงพอใจในความชัดเจนของชื่อโครงการตรงตามเป้าหมายในระดับมากที่สุด 84 คน คิดเป็นร้อยละ 84 
- มีความพึงพอใจต่อโครงการสามารถแก้ไขปัญหา/สร้างประโยชน์ในระดับมากที่สุด 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83 
- มีความพึงพอใจต่อความโปร่งใส/ความเป็นธรรมในการด าเนินโครงการกิจกรรมสามารถตรวจสอบได้ในระดับ

มากที่สุด 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91 
- มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในระดับมากที่สุด 83 คน คิด

เป็นร้อยละ 83 
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ตำรำงท่ี 2 
รำยกำร ค่ำร้อยละของเฉลี่ยควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ 

1 .เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ในการวางแผนพัฒนา 

10 % มาก 

2. ความชัดเจนของชื่อโครงการ
ตรงตามเป้าหมาย 

16 % มาก 

3. โครงการสามารถแก้ไขปัญหา/
สร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้
เพียงใด 

17 % มาก 

4. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม
ในการด าเนินโครงการกิจกรรม
สามารถตรวจสอบได้ 

9 % มาก 

5. การด าเนินการมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

17 % มาก 

 

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจ 
จำกตำรำงท่ี 2 กำรส ำรวจผู้มีส่วนร่วม 100 คน กำรส ำรวจผู้มีส่วนร่วม 100 คน ตำมโครงกำรซ่อมสร้ำง
ถนนลำดยำงแอสฟัสท์ติกคอน กรีตสำยบ้ำนหนองไร่ หมู่ที่ 1 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับมาก 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
- มีความพึงพอใจความชัดเจนของชื่อโครงการตรงตามเป้าหมายในระดับมาก 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
- มีความพึงพอใจต่อโครงการสามารถแก้ไขปัญหา/สร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใดในระดับมาก 17 คน คิด

เป็นร้อยละ 17 
- มีความพึงพอใจต่อความโปร่งใส/ความเป็นธรรมในการด าเนินโครงการกิจกรรมสามารถตรวจสอบได้ในระดับ

มาก 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
- มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในระดับมาก 17 คน คิดเป็น

ร้อยละ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
จำกกำรส ำรวจ (ตำมแบบสอบถำม)  

ผู้มีส่วนร่วมกับโครงกำรจ่ำยเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ  
จ ำนวน 100 คน  

ตำมยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    
  - ชาย  จ านวน 52  คน  หญิง จ านวน  48  คน 
2. อำยุ   

- อายุ 60 ปีขึ้น 
3. กำรศึกษำ 
 - ประถมศึกษา จ านวน 99  คน   - ไม่ประสงค์ตอบ จ านวน  1  คน 
4. อำชีพ 
 - รับจ้าง  จ านวน 31  คน   - ค้าขาย จ านวน 29  คน 
 - เกษตรกร จ านวน 40  คน 
ผลกำรศึกษำ 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี ต่อโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

ตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ตำรำงท่ี 1 
 

รำยกำร ค่ำร้อยละของเฉลี่ยควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ 
1 .เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ในการวางแผนพัฒนา 

68 % มากที่สุด 

2. ความชัดเจนของชื่อโครงการ
ตรงตามเป้าหมาย 

59 % มากที่สุด 

3. โครงการสามารถแก้ไขปัญหา/
สร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้
เพียงใด 

55 % มากที่สุด 

4. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม
ในการด าเนินโครงการกิจกรรม
สามารถตรวจสอบได้ 

49 % มากที่สุด 

5. การด าเนินการมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

70 % มากที่สุด 

 
 
 



๑๖ 

 

 
จำกตำรำงท่ี 1 กำรส ำรวจผู้มีส่วนร่วม 100 คน ตำมโครงกำรจ่ำยเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับมากที่สุด 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 
- มีความพึงพอใจในความชัดเจนของชื่อโครงการตรงตามเป้าหมายในระดับมากที่สุด 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41 
- มีความพึงพอใจต่อโครงการสามารถแก้ไขปัญหา/สร้างประโยชน์ในระดับมากที่สุด 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55 
- มีความพึงพอใจต่อความโปร่งใส/ความเป็นธรรมในการด าเนินโครงการกิจกรรมสามารถตรวจสอบได้ในระดับ

มากที่สุด 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51 
- มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในระดับมากที่สุด 30 คน คิด

เป็นร้อยละ 30 

ตำรำงท่ี 2 
รำยกำร ค่ำร้อยละของเฉลี่ยควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ 

1 .เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ในการวางแผนพัฒนา 

32 % มาก 

2. ความชัดเจนของชื่อโครงการ
ตรงตามเป้าหมาย 

41 % มาก 

3. โครงการสามารถแก้ไขปัญหา/
สร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้
เพียงใด 

55 % มาก 

4. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม
ในการด าเนินโครงการกิจกรรม
สามารถตรวจสอบได้ 

51 % มาก 

5. การด าเนินการมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

30 % มาก 

 

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจ 
จากตารางที่ 2 การส ารวจผู้มีส่วนร่วม 100 คน ตามโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับมาก 68 คน คิดเป็นร้อยละ 68 
- มีความพึงพอใจความชัดเจนของชื่อโครงการตรงตามเป้าหมายในระดับมาก 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59 
- มีความพึงพอใจต่อโครงการสามารถแก้ไขปัญหา/สร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใดในระดับมาก 55 คน คิด

เป็นร้อยละ 55 
- มีความพึงพอใจต่อความโปร่งใส/ความเป็นธรรมในการด าเนินโครงการกิจกรรมสามารถตรวจสอบได้ในระดับ

มาก 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49 
- มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในระดับมาก 70 คน คิดเป็น

ร้อยละ 70 
 
 
 
 



๑๗ 

 

จำกกำรส ำรวจ (ตำมแบบสอบถำม) 
 ผู้มีส่วนร่วมกับโครงกำรที่เกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอย  

จ ำนวน 100 คน  
ตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    
  - ชาย  จ านวน 38  คน  หญิง จ านวน  62  คน 
2. อำยุ   
 - ต่ ากว่า 30 ปี จ านวน  26  คน   - อายุ 31 – 50 ปี จ านวน  57  คน 

- อายุ 51 – 60 ปี จ านวน  17  คน 
3. กำรศึกษำ 
 - ประถมศึกษา จ านวน  24  คน   - มัธยมศึกษา  จ านวน  34  คน 
 - ปริญญาตรี  จ านวน 42  คน 
4. อำชีพ 
 - รับจ้าง จ านวน 29  คน     - รับราชการ  จ านวน  27  คน 
 - ค้าขาย จ านวน  13  คน   - นิสิต/นักศึกษา จ านวน  7  คน 
 - เกษตรกร จ านวน  23  คน   - เอกชน จ านวน  1  คน 
ผลกำรศึกษำ 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี ต่อโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะ 

ตำมยุทธศำสตร์ที ่ 4  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ตำรำงท่ี 1 
 

รำยกำร ค่ำร้อยละของเฉลี่ยควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ 
1 .เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ในการวางแผนพัฒนา 

28 % มากที่สุด 

2. ความชัดเจนของชื่อโครงการ
ตรงตามเป้าหมาย 

25 % มากที่สุด 

3. โครงการสามารถแก้ไขปัญหา/
สร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้
เพียงใด 

29 % มากที่สุด 

4. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม
ในการด าเนินโครงการกิจกรรม
สามารถตรวจสอบได้ 

30 % มากที่สุด 

5. การด าเนินการมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

36 % มากที่สุด 

 



๑๘ 

 

จำกตำรำงท่ี 1 กำรส ำรวจผู้มีส่วนร่วม 100 คน ผู้มีส่วนร่วมกับโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องขยะมูลฝอย ตำม
ยุทธศำสตร์ที ่ 4  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับมากท่ีสุด 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28 
- มีความพึงพอใจในความชัดเจนของชื่อโครงการตรงตามเป้าหมายในระดับมากที่สุด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
- มีความพึงพอใจต่อโครงการสามารถแก้ไขปัญหา/สร้างประโยชน์ในระดับมากที่สุด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29 
- มีความพึงพอใจต่อความโปร่งใส/ความเป็นธรรมในการด าเนินโครงการกิจกรรมสามารถตรวจสอบได้ในระดับ

มากที่สุด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
- มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในระดับมากที่สุด 36 คน คิด

เป็นร้อยละ 36 

ตำรำงท่ี 2 
รำยกำร ค่ำร้อยละของเฉลี่ยควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ 

1 .เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ในการวางแผนพัฒนา 

49 % มาก 

2. ความชัดเจนของชื่อโครงการ
ตรงตามเป้าหมาย 

47 % มาก 

3. โครงการสามารถแก้ไขปัญหา/
สร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้
เพียงใด 

40 % มาก 

4. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม
ในการด าเนินโครงการกิจกรรม
สามารถตรวจสอบได้ 

37 % มาก 

5. การด าเนินการมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

36 % มาก 

 

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจ 
จำกตำรำงท่ี 2 กำรส ำรวจผู้มีส่วนร่วม 100 คน กำรส ำรวจผู้มีส่วนร่วมกับโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องขยะ
มูลฝอย ตำมยุทธศำสตร์ที ่ 4  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับมาก 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49 
- มีความพึงพอใจความชัดเจนของชื่อโครงการตรงตามเป้าหมายในระดับมาก 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47 
- มีความพึงพอใจต่อโครงการสามารถแก้ไขปัญหา/สร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใดในระดับมาก 40 คน คิด

เป็นร้อยละ 40 
- มีความพึงพอใจต่อความโปร่งใส/ความเป็นธรรมในการด าเนินโครงการกิจกรรมสามารถตรวจสอบได้ในระดับ

มาก 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37 
- มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในระดับมาก 36 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36 
 
 
 



๑๙ 

 

ตำรำงท่ี 3 
รำยกำร ค่ำร้อยละของเฉลี่ยควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ 

1 .เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ในการวางแผนพัฒนา 

23 % ปานกลาง 

2. ความชัดเจนของชื่อโครงการ
ตรงตามเป้าหมาย 

28 % ปานกลาง 

3. โครงการสามารถแก้ไขปัญหา/
สร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้
เพียงใด 

29 % ปานกลาง 

4. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม
ในการด าเนินโครงการกิจกรรม
สามารถตรวจสอบได้ 

30 % ปานกลาง 

5. การด าเนินการมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

26 % ปานกลาง 

 

ส่วนที่ 3 ควำมพึงพอใจ 
จำกตำรำงท่ี 3 กำรส ำรวจผู้มีส่วนร่วม 100 คน กำรส ำรวจผู้มีส่วนร่วมกับโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องขยะ
มูลฝอย ตำมยุทธศำสตร์ที ่ 4  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 
- มีความพึงพอใจความชัดเจนของชื่อโครงการตรงตามเป้าหมายในระดับปานกลาง 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28 
- มีความพึงพอใจต่อโครงการสามารถแก้ไขปัญหา/สร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใดในระดับปานกลาง 29 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29 
- มีความพึงพอใจต่อความโปร่งใส/ความเป็นธรรมในการด าเนินโครงการกิจกรรมสามารถตรวจสอบได้ในระดับ

ปานกลาง 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
- มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในระดับปานกลาง 26 คน คิด

เป็นร้อยละ 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ตำรำงท่ี 4 
รำยกำร ค่ำร้อยละของเฉลี่ยควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ 

1 .เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ในการวางแผนพัฒนา 

- % - 

2. ความชัดเจนของชื่อโครงการ
ตรงตามเป้าหมาย 

- % - 

3. โครงการสามารถแก้ไขปัญหา/
สร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้
เพียงใด 

2 % น้อย 

4. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม
ในการด าเนินโครงการกิจกรรม
สามารถตรวจสอบได้ 

3 % น้อย 

5. การด าเนินการมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2 % น้อย 

 

ส่วนที่ 4 ควำมพึงพอใจ 
จำกตำรำงท่ี 4 กำรส ำรวจผู้มีส่วนร่วม 100 คน กำรส ำรวจผู้มีส่วนร่วมกับโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องขยะ
มูลฝอย ตำมยุทธศำสตร์ที ่ 4  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับน้อย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
- มีความพึงพอใจความชัดเจนของชื่อโครงการตรงตามเป้าหมายในระดับน้อย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
- มีความพึงพอใจต่อโครงการสามารถแก้ไขปัญหา/สร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใดในระดับน้อย 2 คน คิด

เป็นร้อยละ 2 
- มีความพึงพอใจต่อความโปร่งใส/ความเป็นธรรมในการด าเนินโครงการกิจกรรมสามารถตรวจสอบได้ในระดับ

น้อย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
- มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในระดับน้อย 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

สรุปกำรติดตำมประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 กำรประเมินควำมพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถำม 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
- โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองไร่ หมู่ที่ 1 

 ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำรโดยมีสัดส่วนของผู้ท่ีให้ข้อมูล  
- ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.20 

  - ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 13.80  
 โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

มีข้อเสนอแนะ 
- ประสานงบประมาณเพ่ือสามารถด าเนินการก่อสร้างได้มากข้ึน (จบสายถนน) 
- ในการประเมินผลความพึงพอใจโครงสร้างพื้นฐานให้เจ้าหน้าที่กองช่างที่รับผิดชอบควบคุมงานมี  

แบบสอบถามประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต  
- โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนนิงำนโดยมีสัดส่วนของผู้ที่ให้ข้อมูล  
- ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเป็นร้อยละ 60.20  
- ระดับความพึงพอใจมาก 39.80  

โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มีข้อเสนอแนะ  
  จากการเก็บตัวอย่างของผู้จัดเก็บคณะกรรมการฯ พบว่าได้ตรวจสอบเพียงหมู่ที่ 5 หมู่เดียว จาก 16 
หมู่บ้าน ท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์และยังขาดสาระส าคัญเรื่องวิธีการรับเงินซึ่งจะเป็นการสะท้อนนโยบายภาครัฐ จึงให้
ด าเนินการติดตามประเมินผลต่อเนื่อง ในช่วงที่ 2 คือ (เม.ย. – ต.ค.2560 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
- โครงที่เก่ียวกับการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย  

ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนนิงำนโดยมีสัดส่วนของผู้ที่ให้ข้อมูล  
- ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 29.60  
- ระดับความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 41.80  
- ระดับความพึงพอใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ 27.20  
- ระดับความพึงพอใจน้อยคิดเป็นร้อยละ 1.40 

โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 



๒๒ 

 

มีข้อเสนอแนะ 
  ในการพัฒนาระบบงานบริการด้านการจัดการขยะให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้การคัด
แยกขยะและออกกฎกติการ่วมกันอาจหาวิธีให้มีการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะและให้ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลต่อเนื่องในช่วงที่ 2 คือ (เม.ย. – ต.ค. 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการเกษตร
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว และ ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารประชาชนและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี จะได้ด าเนินการติดตามประเมินผลต่อเนื่องในช่วงที่ 2 คือ (เม.ย. – ต.ค.2560) ต่อไป 

ส่วนที่ 2 กำรประเมินยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจำกกำรประชุมอนุกรรมกำรที่คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแต่งตั ง
ให้ท ำหน้ำที่ให้คะแนนควำมสอดคลองแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทุ่งหลวงและประเด็นกำรพิจำรณำกำรติดตำมและ
ประเมินผลยุทธศำสตร์ตำมแบบท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด ดังนี  

ข้อที่ 1 คะแนน เต็ม 20 คะแนน 
   ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยรายละเอียด
หลักเกณฑ์ 

1. ข้อมูลด้านกายภาพ 
2. ข้อมูลด้านการเมือง 
3. ข้อมูลด้านสภาพทางสังคม 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
6. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา 
7. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
8. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูล 
9. การประชุมประชาคมท้องถิ่น 

ในการพิจารณาพบว่ามีข้อมูลครบถ้วนได้แต่มีบางส่วนที่ยังต้องท าให้เป็นปัจจุบันได้ 16 คะแนน 

ข้อ 2 คะแนน 15 คะแนน 
   การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพประกอบด้วยรายละเอียดหลักเกณฑ์ 

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด , ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดนโยบายของ 
ผู้บริหาร , ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และ Tahiland 4.0 

2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม/เมือง 
3. การวิเคราะห์ทางสังคม 
4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 
5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 
6. การวิเคราะห์ SWOT ในการพัฒนาท้องถิ่น 
7. สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน 
8. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
9. ผลที่ได้รับปัญหาอุปสรรคการด าเนินการที่ผ่านมาในการพิจารณาพบว่ามีการวิเคราะห์ 

ข้อมูลครบถ้วนและมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้ 14 คะแนน 



๒๓ 

 

ข้อ 3 คะแนนเต็ม 65 คะแนน 
   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงานความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมผลิต/โครงการ 
  ในการพิจารณาพบว่ามีความเชื่อมโยงและมีความชัดเจนกับประเด็นการพิจารณา ได้ 55 คะแนน 
คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน ได้รับ 85 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ท่ีทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด คือ 
ผ่าน 80 คะแนนขึ้นไป 

 


