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 เทศบาลต าบลทุ่งหลวง  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล   
ทุ่งหลวง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3)        
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 29 (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ          
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะ    
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น 
 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เทศบาลต าบลทุ่งหลวง  จึงประกาศ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3      
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ประจ าปี  พ.ศ.2563 ได้ที่ www.Thungluang-rb.go.th และสามารถขอดูหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  ณ  ที่ท าการเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  
อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  
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ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มี
การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒   

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหลวงทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
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1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธก์ัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ดว้ยกันอย่างเหมาะสม จะชว่ยใหผู้้บริหารท้องถิ่น พนักงานสว่นต าบล พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวงตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา  
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ       
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลทุ่งหลวงว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ และ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลทุ่งหลวงให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุง  และเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวงโดยการติดตาม และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้    สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3.เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล..../ชุมชน
.....หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ ๒๘  
ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๒๙ (๒)   
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 ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ 29 (๓)   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (๕)   

 
แผนผังแสดงขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลทุ่งหลวง ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น 

รายงาน เสนอ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
      1)ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลทุ่งหลวงปีละ 2 ครั้ง  
  2)การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
เปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
  3)การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้
แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) หรือวัด 
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

4)ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

1.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2.ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

 3.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4.สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

5.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6.การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไข
และปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  

7.ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลทุ่งหลวงแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เกิด
ความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

 



 

๙ 

 

ส่วนท่ี  2 

การติดตามและประเมินผล 
1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2563 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

1.1.1  วิสยัทัศน์  (Vision) 

“ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรผสมผสาน ยึดหลักธรรมาภิบาล น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณุภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” 

1.1.2  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2   การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเกษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  3   การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนา  4   การพัฒนาด้านการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  5   การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
1.1.3 พันธกิจ   (Mission)  

พันธกิจที่  1  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ด้านแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

พันธกิจที่  2   ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
พันธกิจที่   3   ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง    
พันธกิจที่   4   ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

พันธกิจที่   5   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
พันธกิจที่   6   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

พันธกิจที่   7   สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 

พันธกิจที่   8   รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่และเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป 

พันธกิจที่   9   ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต าบลให้ดีขึ้น 

พันธกิจที่   ๑๐ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

1.1.4 เป้าประสงค์ 

๑. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงการพื้นฐาน การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

๒. ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค – บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอท่ัวถึง 

๓. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอส าหรับเลี้ยงครอบครัว 

๔. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ 

๕. แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูให้น่าเที่ยว 

๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ห่างไกลจากยาเสพติด  ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

๘. การศึกษาเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

๙. เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม  และร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

๑๐. เยาวชนและประชาชนรักการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดีและได้รับการบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
๑๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

๑๒. การบริหารงานท่ีดีมีประสิทธิภาพเกิดความโปร่งใส มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

๑๓. ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ 
๑๔. ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 



 

๑๐ 

 

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2563) 
    ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน
(บาท) 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

-เคหะและชุมชน 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
 

92 
(78+14) 

 
 

71,129,612 15 5,454,631 

การพัฒนาด้านการ
วางแผนส่งเสริมความ
เข้มแข็งทาง
การเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
 

- แผนงานสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 

- แผนงานการเกษตร 

31 11,670,000 1 161,880 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานการศึกษา       
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ     

151 
(149+2) 

44,044,600 19 25,391,801 

ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

- แผนงานสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 

- แผนงานการเกษตร 

- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

 

22 
(21+1) 

1,480,000 - 0.00 

ด้านการบริการ
ประชาชนและการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- แผนงานสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 
 

45 
(44+1) 

20,127,000 4 470,738 

รวม 341 148,451,212 34 31,479,050 

 



 

๑๑ 

 

โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2563 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
ที่ปรากฏอยู่ใน 

เทศบัญญัติ /โอน/จ่ายขาดเงินสะสม 
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏ        

ในแผนฯ 

341 
(323+18:เพ่ิมเติม) 

109 31.96 

 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบ 

(แผนปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น) : (แผนที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติ /โอน/จ่ายขาดเงินสะสม) 
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๑๒ 

 

1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          

1. ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

15 13.76 22 
(1+21) 

20.18 1 0.92 38  
(17+21) 

34.86 

2. การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริม
ความเข้มแข็งทางการเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง การลงทุนฯ 

1 0.92 - - 3 2.7๕ 4 3.67 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 19 17.43 1 0.92 27 ๒4.77 47 43.12 

4. การพัฒนาด้านการบรหิาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - 8 7.34 8 7.34 

5. การพัฒนาด้านการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

4 3.67 - - 8 7.34 12 
 (10+2) 

11.01 

รวม 
 

39 35.78 2๓ 21.10 47 43.12 109 
(86+23) 

100 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563   

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนเงิน คิดเป็น 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ/
จ่ายขาดเงินสะสม 

การเบิกจ่ายจริง ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

32,678,300 5,454,631 16.69 

2. การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การลงทุน
และการท่องเที่ยว 

370,000 161,880 43.75 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 26,526,600 25,391,801 95.72 
 

4. การพัฒนาด้านการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

168,600 - 0.00 

5. การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

2,291,000 470,738 20.55 

รวม 62,034,500 31,479,050 50.74 

หมายเหตุ:  ยุทธศาสตร์ที่ ๑   จ่ายขาดเงินสะสม 21 โครงการ จ านวนเงิน 25,817,500 บาท 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๑,๐00,000 บาท 
เบิกจ่าย 31,472,050+25,817,500+1,000,000 = 58,296,550 บาท คิดเป็น ร้อยละ 93.97 



 

๑๓ 

 

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ด้ด าเนินการจริง มีทั้งสิ้น  38 โครงการ ดังนี้) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

1. โครงการปรับปรุงห้องน้ า เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 455,900 454,000 กองช่าง  

2. โครงการต่อเติมหลังคาเชื่อมระหวา่งอาคาร บริเวณ
ด้านหลังอาคารส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

314,700 267,000 กองช่าง 
 

 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบา้นหนองไผ ่ หมู่ที ่ 
6  ต าบลทุ่งหลวง 

338,400 330,000 กองช่าง 
  

4  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น   
เขากลอย  ซอย 2 หมูที่ 13 

226,700 225,500 กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายหนองปล้อง - หนองน้ าใส  
(สระบ้านลุงธูป)  หมู่ที่ 3  

1,093,800 690,000 กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 7 

498,000 496,500 กองช่าง 
 

7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้า
อ่างเก็บน้ าบ้านเนินทอง หมู่ที่ 11 

785,300 560,000 กองช่าง 
 

8 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตสายทุ่งหลวง  ซอย  1 (ศาลเจ้า - 
หนองไร่) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 

888,100 598,000 กองช่าง 
 

9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตสายทุ่งหลวง  ซอย  1 (ศาลเจ้า - 
หนองไร่) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 

789,900 490,000 กองช่าง 
 

10 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต ทุ่งหลวง  ซอย  49  หมู่ที่  14 

212,600 211,500 กองช่าง 
 

11 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าบรเิวณถนนสาย
หนองเด่น - ทุ่งหลวง หมู่ที ่6 

90,000 89,443 กองช่าง 
 

12 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า บริเวณเรียบคลอง
พระราชด าร ิหมู่ที ่16  

85,000 84,188 กองช่าง 
 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบตัวยู  เรียบถนนสายพุพลับ - บ้านเนิน หมู่ที่  
4 ต าบลทุ่งหลวง 

489,400 485,500 กองช่าง 
 

14 โครงการต่อเติมระบบเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 
บ้านพุคาย หมู่ที่ 4 

205,000 205,000 กองช่าง 
 

15 โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงระบบตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน บ้านพุยาง หมู่ที่ 12   

268,000 268,000 กองช่าง 
 



 

๑๔ 

 

16 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพื่อน้อมน าตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9 

270,000 161,880 ส านักปลดั 
 

17 โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
(โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลทุ่งหลวง) 

400,000 287,820 
 

ส านักปลดั 
 

18 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตาม
นโยบายของรัฐในช่วงเทศกาล 

50,000 18,960 ส านักปลดั 
 

19 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 100,000 40,000 กองสาธารณสุขฯ  

20  โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

93,000 109,500 กองสาธารณสุขฯ 
 

21 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์เลี้ยงข้ึนทะเบียน 18,600 10,950 กองสาธารณสุขฯ  

22 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 18,720,000 18,020,100 ส านักปลดั  

23 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,200,000 3,146,400 ส านักปลดั  

24 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 70,000 66,000 ส านักปลดั  

25 โครงการจดัการเรียนการสอน  (รายหัว) 408,000 389,300 กองการศึกษาฯ  

26 โครงการค่าหนังสือเรยีนจัดสรร 48,000 40,000 กองการศึกษาฯ  

27 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน 48,000 40,000 กองการศึกษาฯ  

28 โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน 72,000 60,000 กองการศึกษาฯ  

29 โครงการจดักิจกรรมพัฒนา 103,200 86,000 กองการศึกษาฯ  

30 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดัสนามสุทธาวาส หมู่ที่ 1 

60,100 58,000 กองการศึกษาฯ 
 

31 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 

55,600 49,000 กองการศึกษาฯ 
 

32 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านหนองไผ่       หมู่ที่ 6  

81,000 77,500 กองการศึกษาฯ 
 

33 โครงการวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทางศาสนา 200,000 75,180 ส านักปลดั  

34 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 200,000 130,111 กองการศึกษาฯ  

35 โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมบุคลากร
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

50,000 38,000 ส านักปลดั 
 

36 โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้าฟูาพัชรกิ
ติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณิีสริิ
พัชร มหาวัชรราชธิดา 

300,000 268,473 ส านักปลดั 
 

37 โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน 

50,000 13,485 ส านักปลดั 
 

38 ค่าบริการและบ ารุงรักษาในการวิเคราะห์แกไ้ข
ปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนราษฎร 

151,000 150,780 ส านักปลดั 
 



 

๑๕ 

 

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 (เป็นโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนิน  มีทั้งสิ้น 23 โครงการ ดังนี้) 
ที ่ โครงการ งบประมาณ(บาท) หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก  70,000 ส านักปลดั  

2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
สายหนองไร่ – หนองถม  

977,400 กองช่าง 
 

3 โครงการขยายถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรตี 
สายหนองไร่ – คลองชลประทาน  

1,205,200 กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าผิวดิน  7,561,000 กองช่าง  

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายล า
ห้วยต้นธง  

1,273,800 กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าใสคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมโรงสูบน้ า  379,000 กองช่าง  

7 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะประโยชน์(สระรางหวาย)  306,000 กองช่าง  

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโสน – ทุ่ง
นา  

423,500 กองช่าง 
 

9 โครงการซ่อมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนอง
มะค่า – คลองชลประทาน หมู่ที่ 5 

478,900 กองช่าง 
 

10 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะประโยชน์บ้านหนองไผ่
ล่าง หมู่ที่ 6 

404,500 กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก คอนกรตีสาย
หนองกระถิ่น – ดอนทราย หมู่ที่ 6 

454,900 กองช่าง 
 

12 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน   แบบผิวดินขนาดใหญ่ 
หมู่ที่ 7 

356,000 กองช่าง 
 

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังเหล็กทรงแชมเปญ 
(แบบฐานแผ่) บริเวณโรงเรียนบ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 7 

572,900 กองช่าง 
 

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตีซอย
อุดมสุข หมู่ที่ 7 

688,300 กองช่าง 
 

15 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง บริเวณ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

208,600 กองช่าง 
 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขาพระเยืองซอย 3 
หมู่ที่ 8 

222,000 กองช่าง 
 

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี สาย
หนองตาจอน – เขากูบ หมู่ที่ 10 

1,156,500 กองช่าง 
 

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตีเขา
กลอย ซอย 2 หมู่ที่ 13 

496,800 กองช่าง 
 



 

๑๖ 

 

19 โครงการขุดลอกสระน้ าวังกวาวสาธารณะประโยชน์บริเวณด้าน
ทางเข้าอ่างเก็บน้ าวังกวาว หมู่ที่ 14 

103,000 กองช่าง 
 

20 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะประโยชน์กรมพัฒนาที่ดิน 
หมู่ที่ 14 

485,600 กองช่าง 
 

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
สายเหล่ามะละกอ – เนินทอง หมู่ที่ 15 

1,853,600 กองช่าง 
 

22 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
สายบ้านเนิน – พุพลับ หมู่ท่ี 16 , 15 , 4 

6,210,000 กองช่าง 
 

23 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ประจ าปี 2563 320,000 กองสาธารณสุขฯ  

 

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 (เป็นโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ด าเนินการจริง  มีทั้งหมด 47 โครงการ ดังนี้) 
ที ่ โครงการ งบประมาณ(บาท) หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

1. โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง รวมเมือง / ชุมชนฯและการ
วางผังชุมชน 

50,000 ส านักปลดั 
 

2 โครงการขับเคลื่อนตามแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 ส านักปลดั 
 

3 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ อันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถและสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

30,000 
 

ส านักปลดั 

 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐานตามแนวตลาด
ประชารัฐ 

20,000 กองสาธารณสุขฯ 
 

5 โครงการฝึกอบรมประชาชนเพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัว
อบอุ่น 

40,000 ส านักปลดั 
 

6 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

50,000 ส านักปลดั 
 

7 โครงการเทศบาลสีขาวต้านภัยยาเสพติด 20,000 ส านักปลดั  

8 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดแก่เด็กและเยาวชนของต าบลทุง่หลวง 

50,000 ส านักปลดั 
 

9 โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 20,000 ส านักปลดั  

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนปูองกันภัยและรักษาความสงบ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 

30,000 ส านักปลดั 
 

11 โครงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยให้แก่เยาวชน 

30,000 ส านักปลดั 
 

12 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปูองกัน 
ฝุายพลเรือน(อ.ป.พ.ร.) 

150,000 ส านักปลดั 
 



 

๑๗ 

 

13  โครงการตามพระราชด าริด้านการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

10,000 กองสาธารณสุขฯ 
 

14 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000 กองสาธารณสุขฯ 
 

15 โครงการสร้างภมูิความรู้ในการปูองกันโรคเอดส ์ 10,000 กองสาธารณสุขฯ  

16 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเทดิไท้ให้กับประชาชนผู้ยากไร้
และผูด้้อยโอกาสต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่น
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน 

50,000 ส านักปลดั 
 

17 โครงการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ด้านสุขภาพเพื่อดูแลผู้
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

40,000 ส านักปลดั 
 

18 โครงการสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผูม้ีรายได้น้อย 30,000 ส านักปลดั  

19 โครงการจดัการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพตดิ "ทุ่งหลวงคัพ" 80,000 ส านักปลดั  

20 โครงการพัฒนาครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 80,000 กองการศึกษาฯ 
 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 กองการศึกษาฯ 
 

22 โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 10,000 กองการศึกษาฯ  

23 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพุคาย 
หมู่ที่ 4  

8,700 กองการศึกษาฯ 
 

24 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 
บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 7 

10,200 กองการศึกษาฯ 
 

25 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขา
พระเอก หมู่ที่ 8    

10,200 กองการศึกษาฯ 
 

26 โครงการวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาลฯ 20,000 ส านักปลดั  

27 โครงการจดักิจกรรมวันสงกรานตแ์ละวันผูสู้งอายุส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

60,000 ส านักปลดั 
 

28 โครงการฝึกอบรมเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไปเสรมิสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติและประชาธิปไตยทางสังคมในมิติทาง
วัฒนธรรม 

20,000 ส านักปลดั 
 

29 โครงการจดักิจกรรมงานประเพณี  แห่เทียนพรรษา 20,000 กองการศึกษาฯ 
 

30 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  ไททรงด า 50,000 กองการศึกษาฯ  

31 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  ไทญวน 20,000 กองการศึกษาฯ  
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32 โครงการฝึกอบรมปูองกันไฟปุาและหมอกควัน 30,000 ส านักปลดั  

33 โครงการปลูกปุาตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

20,000 ส านักปลดั 
 

34 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี

20,000 ส านักปลดั 

 

35 โครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้เกีย่วกับการคัดแยกขยะตาม
แนวทางจังหวัดสะอาด 

20,000 กองสาธารณสุขฯ 
 

36 โครงการปรับปรุงรักษาความสะอาดพื้นท่ีสาธารณะ 10,000 กองสาธารณสุขฯ  

37 โครงการก าจดัขยะเปียกและสิ่งปฏิกูล 18,600 กองสาธารณสุขฯ  

38 โครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดนิ 20,000 ส านักปลดั 
 

39 โครงการปุาชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีง 30,000 ส านักปลดั  

40 การเลือกตั้งผู้บรหิารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 1,000,000 ส านักปลดั  

41 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารงานเทศบาลของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาฯ 

300,000 
 

ส านักปลดั 
 

42 โครงการจดัท าข้อมูลท้องถิ่น 20,000 ส านักปลดั  

43 โครงการประชาสมัพันธ์รณรงค์หรอืการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนฯ 

30,000 ส านักปลดั 
 

44 โครงการขับเคลื่อนราชบุรีเมืองแหง่คุณธรรม 30,000 ส านักปลดั  

45 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ 

30,000 ส านักปลดั 
 

46 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีใน
เขตเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

300,000 ส านักปลดั 
 

47 โครงการเสรมิสร้างความปรองดองในการปกปูอง สถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

30,000 ส านักปลดั 
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1.4การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น 38 โครงการ 2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2   การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ  2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3   การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น 47 โครงการ 2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 19 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนา  4   การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ  2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5   การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ 2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ 
   
1.5การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (โดยสุ่มส ารวจ ๕00 คน) 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

(1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 85.67 11.33 3.00 

(2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 86.00 11.33 2.67 

(3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 80.30 18.37 1.33 

(4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 88.63 9.33 2.04 

(5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 82.55 15.00 2.45 

(6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 83.33 15.00 1.67 

(7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

90.00 4.67 5.33 

(8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 89.33 7.67 3.00 

ภาพรวม 85.73 11.59 2.68 

 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
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  1.6 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

  การด าเนินงานของเทศบาต าบลทุ่งหลวงและในปีงบประมาณ  25๖3 ที่ผ่านมาจากการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สามารถแยกปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานได้ดังนี้  
 

1. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของ
ประชาชนมีมาก 

2. จ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 
เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

3. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้าท าให้ไม่ทันด าเนินกิจกรรม/โครงการในปีนั้นๆ 
4. จ านวนโครงการที่จะด าเนินการมีมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณในปีนั้นๆ ท าให้แก้ไขปัญหา

และความต้องการของประชาชน ได้ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 
5. โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมดทุกโครงการ 
6. เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการระบาดทั่วโลกที่ก าลังด าเนินไปของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โครงการในเทศบัญญัติไม่ได้ด าเนินการ 
7. ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
8. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่
เปูาหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลต าบลทุ่งหลวงจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนที่ 3 
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลเมื่อวันอังคารที่  27  ตุลาคม  ๒๕63  ณ ห้องประชุมชั้น 2  ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19.50 97.50 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 15.62 78.10 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 51.38 85.63 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.87 88.70 

   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.62 86.20 

   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.75 87.50 

   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4.25 85.00 

   3.5 กลยุทธ์ (5) 4.12 82.40 

   3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.25 85.00 

   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.37 87.40 

   3.8 แผนงาน (5) 4.12 82.40 

   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.00 80.00 

รวมคะแนน 100 86.50 86.50 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒ 

 

2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลเมื่อวันอังคารที่  27  ตุลาคม  ๒๕63  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 8.75 87.50 

2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

10 8.62 86.20 

3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

10 8.62 86.20 

4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.62 86.20 

5.โครงการพัฒนา   ประกอบด้วย 60 52.12 86.86 

   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.50 90.00 

   5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.50 90.00 

   5.3 เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4.25 85.00 

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4.37 87.40 

   5.5 เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐ์กิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 4.12 82.40 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้อง THAILANG 4.0 (5) 4.12 82.40 

   5.7 โครงการมีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.25 85.00 

   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.00 80.00 

  5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(5) 4.50 90.00 

  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

(5) 4.50 90.00 

  5.11 มีก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) 4.37 87.40 

  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.50 90.00 

รวมคะแนน 100 86.75 86.75 

 

 



 

๒๓ 

 

๓.การวเิคราะหเ์ชิงปริมาณ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล(ครั้งที่ ๑/๒๕๖3) ในวันที่ 25 กันยายน ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลต าบล  
ทุ่งหลวง ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) ซึ่งในการประชุมครั้งนั้น 
ได้มีการก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการของแต่ละกองงาน  เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการ  โดย
ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือ คณะท างาน  ออกแบบส ารวจและสรุปผลติดตามและประเมินผล(ครั้งที่ 2/๒๕๖3) 
ในวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๖3 จ านวน 10 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
โครงการ ระดับ ผลเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์ 

1. โ คร งการซ่ อมสร้ า งถนนลาดยา งแบบแอส ฟัลท์ ติ กคอนกรี ต                
สายทุ่งหลวง ซอย  1 (ศาลเจ้า - หนองไร่) ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 

มาก 3.97 79.40 

2 . โ ค ร งก า รก่ อ ส ร้ า ง ถนนล า ดย า งแบบแอส ฟัลท์ ติ ก คอนกรี ต               
สายหนองปล้อง - หนองน้ าใส (สระบ้านลุงธูป)  หมู่ที่ 3   

มาก 3.95 79.00 

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู เรียบถนน
สายพุพลับ - บ้านเนิน หมู่ที่  4 

มาก 3.93 78.60 

4.โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าบริเวณถนนสายหนองเด่น - ทุ่งหลวง   
หมู่ที่ 6 

มาก 3.96 79.20 

5.โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าบริเวณเรียบคลองพระราชด าริ หมู่ที่ 16 มาก 3.85 77.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจพอเพียง การลงทุน และการท่องเที่ยว 
โครงการ ระดับ ผลเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์ 

1.โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ เ พ่ือน้อมน าตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9 

มาก 4.33 86.60 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต         
โครงการ ระดับ ผลเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์ 

1.โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุต าบล    
ทุ่งหลวง) 

มาก 4.15 83.00 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า มาก 3.93 78.60 
 

3.โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ถุงยังชีพ)  
งบกลาง   

มาก
ที่สุด 

4.60 92.00 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -ไม่มีโครงการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
            โครงการ ระดับ ผลเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์ 

1.โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบล      
แผนชุมชน 

มาก 4.23 84.60 

 



 

๒๔ 

 

 
 
 

 
 
 
ผลเฉล ี่ยในการประเมินมีความหมายดังนี้ 

๔.๕๑ – ๕.๐๐  (90-100%) หมายถึง มากที่สุด 
๓.๕๑ – ๔.๕๐  (70-89%) หมายถึง มาก 
๒.๕๑ – ๓.๕๐  (50-69%) หมายถึง ปานกลาง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐  (30-49%) หมายถึง น้อย 
๑.๐๐ – ๑.๕๐  (10-29%) หมายถึง น้อยท ี่สุด 

  
 
 
 

3

3.5

4
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5

กราฟแสดงผลแสดงความพงึพอใจต่อโครงการเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 



 

๒๕ 

 

 
จากการส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 

ที่มีต่อการด าเนินการที่ผ่านมา (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งหลวง  ซอย  1 (ศาลเจ้า - หนองไร่) 
ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ต าบล ทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

 
   แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส ่วนหน ึ่งในการด าเน ินงานของเทศบาลต าบล    
ทุ่งหลวง โดยม ีจ ุดม ุ่งหมายในการค ้นหาปัจจัยท ี่ม ีผลต ่อความพ ึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการประเม ินท ี่
ได ้มาว ิเคราะห ์ข ้อมูลใช ้ในการเสริมสร ้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการท างานต ่อไป โดยได ้ท าการ
แจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู ้มีส่วนร่วมในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน    ๕๐ คน     
(ประชากร...545..คน ผู้ตอบแบบส ารวจ..50..คน คิดเป็นร้อยละ...9.17...) ประกอบด ้วย 

ส่วนท ี่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๑) เพศ ชาย ๓๕ 70.00 

หญิง ๑๕ 30.00 
รวม 5๐ ๑๐๐.00 

๒) กลุ่มอาย ุ ต่ ากว่า 20 ป ี  - - 
21-40 ป ี 15 30.00 

41-60 ป ี 25 50.00 
มากกว่า 60 ป ี 10 20.00 

รวม 50 100.00 
3) การศึกษา ประถมศึกษา 5 10.00 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 18 36.00 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 15 30.00 
ปริญญาตร ี 12 24.00 
สูงกว่าปริญญาตร ี - - 
อื่นๆ - - 

รวม 50 100.00 
4) อาชีพ รับราชการ 3 6.00 

เอกชน/รัฐวิสาหกจิ 17 34.00 

ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว 6 12.00 
รับจ้าง 2 4.00 

เกษตรกร 22 44.00 
นักเรียน/นักศึกษา - - 

อื่นๆ..... - - 

รวม 50 100.00 

 
 



 

๒๖ 

 

 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 
 ตารางสรุปผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑๐ ๒๑ ๑๗ ๒ - ๓.๗๘ 
(75.6%) 

มาก 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความ
ต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ทา่น
ได้เพียงใด 

๑๓ ๒๓ ๑๔ - - ๓.๙๘ 
(79.6%) 

มาก 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/
ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

๑๗ ๒๕ ๗ ๑ - ๔.๑๖ 
(83.2%) 

มาก 

๔. การด าเนินการมีประสิทธภิาพบรรลุ
ตามเปูาหมายตามแผนฯ 

๑๒ ๒๖ ๑๒ - - ๔.๐๐
(80%) 

มาก 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และ
มีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของ
เทศบาลฯ 

๑๑ ๒๕ ๑๔ - - ๓.๙๔ 
(78.8%) 

มาก 

สรุปผลโดยรวม 3.97 
(79.4%) 

มาก 

 

 
 
สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งหลวง  ซอย  1 (ศาลเจ้า - หนองไร่) ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งหลวง  
ในระดับ มาก (3.97)/ (79.4%) 

๐.๐๐ 
๐.๕๐ 
๑.๐๐ 
๑.๕๐ 
๒.๐๐ 
๒.๕๐ 
๓.๐๐ 
๓.๕๐ 
๔.๐๐ 
๔.๕๐ 
๕.๐๐ 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งหลวง  
ซอย  1 (ศาลเจ้า - หนองไร)่ 
ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1  

ระดับความพึงพอใจ 



 

๒๗ 

 

จากการส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการด าเนินการที่ผ่านมา (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปล้อง - หนองน้ าใส (สระบ้านลุงธูป)  หมู่ที่ 3   

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 

   แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส ่วนหน ึ่งในการด าเน ินงานของเทศบาลต าบล    
ทุ่งหลวง โดยม ีจ ุดม ุ่งหมายในการค ้นหาปัจจัยท ี่ม ีผลต ่อความพ ึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการประเม ินท ี่
ได ้มาว ิเคราะห ์ข ้อมูลใช ้ในการเสริมสร ้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการท างานต ่อไป โดยได ้ท าการ
แจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู ้มีส่วนร่วมในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน    ๕๐ คน     
(ประชากร...454...คน ผู้ตอบแบบส ารวจ..50..คน คิดเป็นร้อยละ...11.01...)ประกอบด ้วย 

 
ส่วนท ี่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๑) เพศ ชาย ๓2 64.00 

หญิง 18 36.00 
รวม 50 ๑๐๐.00 

๒) กลุ่มอาย ุ ต่ ากว่า 20 ป ี  - - 
21-40 ป ี 12 24.00 

41-60 ป ี 21 42.00 
มากกว่า 60 ปี 17 34.00 

รวม 50 100.00 
3) การศึกษา ประถมศึกษา 12 24.00 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 14 28.00 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 18 36.00 
ปริญญาตร ี 6 12.00 
สูงกว่าปริญญาตร ี - - 
อื่นๆ - - 

รวม 50 100.00 
4) อาชีพ รับราชการ 5 10.00 

เอกชน/รัฐวิสาหกจิ 18 36.00 

ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว 6 12.00 
รับจ้าง 2 4.00 

เกษตรกร 19 38.00 
นักเรียน/นักศึกษา - - 

อื่นๆ..... - - 

รวม 50 100.00 

 
 



 

๒๘ 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 
ตารางสรปุผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒ ๒๙ ๑๙ - - ๓.๖๖ 
(73.2%) 

มาก 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความ
ต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ทา่น
ได้เพียงใด 

๗ ๓๒ ๑๑ - - ๓.๙๒ 
(78.4%) 

มาก 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/
ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

๗ ๓๐ ๑๓ - - ๓.๘๘ 
(77.6%) 

มาก 

๔. การด าเนินการมีประสิทธภิาพบรรลุ
ตามเปูาหมายตามแผนฯ 

๑๒ ๒๗ ๑๑ - - ๔.๐๒ 
(80.4%) 

มาก 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และ
มีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของ
เทศบาลฯ 

๒๓ ๑๗ ๑๐ - - ๔.๒๖ 
(85.2%) 

มาก 

สรุปผลโดยรวม 3.95 
(79%) 

มาก 

 
 

 
 
สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ   
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปล้อง - หนองน้ าใส (สระบ้านลุงธูป)  หมู่ที่ 3  ในระดับ มาก (3.95)/ (79%) 

 

๐.๐๐ 
๐.๕๐ 
๑.๐๐ 
๑.๕๐ 
๒.๐๐ 
๒.๕๐ 
๓.๐๐ 
๓.๕๐ 
๔.๐๐ 
๔.๕๐ 
๕.๐๐ 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปล้อง - 
หนองน้ าใส (สระบ้านลุงธูป)  หมู่ที่ 3 

ระดับความพึงพอใจ 



 

๒๙ 

 

จากการส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการด าเนินการที่ผ่านมา (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็กแบบตัวยู เรียบถนนสายพุพลับ - บ้านเนนิ หมู่ที่  4  

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 

    แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส ่วนหน ึ่งในการด าเน ินงานของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง โดยม ีจ ุดม ุ่งหมายในการค ้นหาปัจจัยท ี่ม ีผลต ่อความพ ึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการ
ประเม ินท ี่ได ้มาว ิเคราะห ์ข ้อมูลใช ้ในการเสริมสร ้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการท างานต ่อไป โดย
ได ้ท าการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้มีส่วนร่วมในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน    ๕๐ คน 
(ประชากร...657...คน ผู้ตอบแบบส ารวจ..50..คน คิดเป็นร้อยละ...7.61...)ประกอบด ้วย 

 
ส่วนท ี่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๑) เพศ ชาย 22 44.00 

หญิง 28 56.00 
รวม 5๐ ๑๐๐.00 

๒) กลุ่มอาย ุ ต่ ากว่า 20 ป ี  - - 
21-40 ปี 12 24.00 

41-60 ป ี 30 60.00 
มากกว่า 60 ป ี 8 16.00 

รวม 50 100.00 
3) การศึกษา ประถมศึกษา 11 22.00 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 12 24.00 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 16 32.00 
ปริญญาตร ี 8 16.00 
สูงกว่าปริญญาตร ี 3 6.00 
อื่นๆ - - 

รวม 50 100.00 
4) อาชีพ รับราชการ 8 16.00 

เอกชน/รัฐวิสาหกจิ 25 50.00 

ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว 5 10.00 
รับจ้าง 2 4.00 

เกษตรกร 10 20.00 
นักเรียน/นักศึกษา - - 

อื่นๆ..... - - 

รวม 50 100.00 

 
 



 

๓๐ 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 
 ตารางสรุปผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๘ ๒๐ ๒๒ - - ๓.๗๒ 
(74.4%) 

มาก 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความ
ต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ทา่น
ได้เพียงใด 

๖ ๒๘ ๑๖ - - ๓.๘๐ 
(76%) 

มาก 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/
ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

๑๐ ๒๔ ๑๖ - - ๓.๘๘ 
(77.6%) 

มาก 

๔. การด าเนินการมีประสิทธภิาพบรรลุ
ตามเปูาหมายตามแผนฯ 

๑๖ ๒๑ ๑๒ ๑ - ๔.๐๔ 
(80.8%) 

มาก 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และ
มีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของ
เทศบาลฯ 

๒๑ ๑๘ ๑๑ - - ๔.๒๐ 
(84%) 

มาก 

สรุปผลโดยรวม 3.93 
(78.6%) 

มาก 

 

 
 
สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบตัวยู เรียบถนนสายพุพลับ-บ้านเนิน หมู่ที่  4 ต าบลทุ่งหลวง ในระดับ มาก (3.93)/ (78.6%) 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู เรียบถนนสาย
พุพลับ - บ้านเนิน หมู่ที่  4  

ระดบัความพงึพอใจ 



 

๓๑ 

 

จากการส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการด าเนินการที่ผ่านมา (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบริเวณถนนสายหนองเดน่ - ทุ่งหลวง หมู่ที่ 6 

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 

    แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส ่วนหน ึ่งในการด าเน ินงานของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง โดยม ีจ ุดม ุ่งหมายในการค ้นหาปัจจัยท ี่ม ีผลต ่อความพ ึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการ
ประเม ินท ี่ได ้มาว ิเคราะห ์ข ้อมูลใช ้ในการเสริมสร ้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการท างานต ่อไป โดย
ได ้ท าการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้มีส่วนร่วมในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน    ๕๐ คน 
(ประชากร...388...คน ผู้ตอบแบบส ารวจ…50…คน คิดเป็นร้อยละ....12.88....)ประกอบด ้วย 

 
ส่วนท ี่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๑) เพศ ชาย 32 64 

หญิง 18 36 
รวม 5๐ ๑๐๐.00 

๒) กลุ่มอาย ุ ต่ ากว่า 20 ป ี  - - 
21-40 ป ี 12 24 

41-60 ป ี 31 62 
มากกว่า 60 ป ี 7 14 

รวม 50 100.00 
3) การศึกษา ประถมศึกษา 12 24 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 18 36 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 15 30 
ปริญญาตร ี 5 10 
สูงกว่าปริญญาตร ี - - 
อื่นๆ - - 

รวม 50 100.00 
4) อาชีพ รับราชการ 10 20 

เอกชน/รัฐวิสาหกจิ 10 20 

ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว 6 12 
รับจ้าง 2 4 

เกษตรกร 22 44 
นักเรียน/นักศึกษา - - 

อื่นๆ..... - - 

รวม 50 100.00 

  
 



 

๓๒ 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 
 ตารางสรุปผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10 16 ๒4 - - ๓.๗0 
(74%) 

มาก 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความ
ต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ทา่น
ได้เพียงใด 

8 ๒6 ๑๖ - - ๓.๘๐ 
(76%) 

มาก 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/
ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

๑2 ๒2 ๑๖ - - ๓.98 
(79.6%) 

มาก 

๔. การด าเนินการมีประสิทธภิาพบรรลุ
ตามเปูาหมายตามแผนฯ 

๑9 ๒๑ ๑1 - - ๔.12 
(82.4%) 

มาก 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และ
มีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของ
เทศบาลฯ 

๒๑ ๑๘ ๑๑ - - ๔.๒2 
(84.4%) 

มาก 

สรุปผลโดยรวม 3.96 
(79.2%) 

มาก 

 

 
 
สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าบริเวณ
ถนนสายหนองเด่น - ทุ่งหลวง หมู่ที่ 6  ต าบลทุ่งหลวง ในระดับ มาก (3.96)/ (79.2%) 
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบริเวณถนนสายหนองเด่น - ทุ่งหลวง หมู่ที่ 6 

ระดบัความพงึพอใจ 



 

๓๓ 

 

จากการส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการด าเนินการที่ผ่านมา (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบริเวณเรียบคลองพระราชด าริ หมู่ที่ 16   

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 

    แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส ่วนหน ึ่งในการด าเน ินงานของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง โดยม ีจ ุดม ุ่งหมายในการค ้นหาปัจจัยท ี่ม ีผลต ่อความพ ึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการ
ประเม ินท ี่ได ้มาว ิเคราะห ์ข ้อมูลใช ้ในการเสริมสร ้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการท างานต ่อไป โดย
ได ้ท าการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้มีส่วนร่วมในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน    ๕๐ คน
(ประชากร...290..คน ผู้ตอบแบบส ารวจ..50..คน คิดเป็นร้อยละ...17.24...) ประกอบด ้วย 

 
ส่วนท ี่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๑) เพศ ชาย 33 66 

หญิง 17 34 
รวม 5๐ ๑๐๐.00 

๒) กลุ่มอาย ุ ต่ ากว่า 20 ป ี  - - 
21-40 ป ี 31 62 

41-60 ป ี 13 26 
มากกว่า 60 ปี 6 12 

รวม 50 100.00 
3) การศึกษา ประถมศึกษา 7 14 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 20 40 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 15 30 
ปริญญาตร ี 5 10 
สูงกว่าปริญญาตร ี 3 6 
อื่นๆ - - 

รวม 50 100.00 
4) อาชีพ รับราชการ - - 

เอกชน/รัฐวิสาหกจิ 20 40 

ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว 6 12 
รับจ้าง 2 4 

เกษตรกร 22 44 
นักเรียน/นักศึกษา - - 

อื่นๆ..... - - 

รวม 50 100.00 

 

  



 

๓๔ 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 
 ตารางสรุปผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

4 ๒7 ๑๙ - - ๓.๖0 
(72%) 

มาก 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความ
ต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ทา่น
ได้เพียงใด 

๗ ๓3 ๑0 - - ๓.7๒ 
(74.4%) 

มาก 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/
ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

8 ๓๐ ๑2 - - ๓.๘1 
(76.2%) 

มาก 

๔. การด าเนินการมีประสิทธภิาพบรรลุ
ตามเปูาหมายตามแผนฯ 

๑3 ๒4 ๑3 - - ๔.๐0 
(80%) 

มาก 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และ
มีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของ
เทศบาลฯ 

๒2 ๑8 ๑๐ - - ๔.1๒ 
(82.4%) 

มาก 

สรุปผลโดยรวม 3.85 
(77%) 

มาก 

 
 

 
 
สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าบริเวณ
เรียบคลองพระราชด าริ หมู่ที่ 16    ต าบลทุ่งหลวง ในระดับ มาก (3.85)/ (77.00%) 
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบริเวณเรียบคลองพระราชด าริ หมู่ที่ 16  

ระดบัความพงึพอใจ 



 

๓๕ 

 

จากการส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการด าเนินการที่ผ่านมา (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพื่อน้อมน าตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9 

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 

    แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส ่วนหน ึ่งในการด าเน ินงานของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง โดยม ีจ ุดม ุ่งหมายในการค ้นหาปัจจัยท ี่ม ีผลต ่อความพ ึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการ
ประเม ินท ี่ได ้มาว ิเคราะห ์ข ้อมูลใช ้ในการเสริมสร ้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการท างานต ่อไป 
โดยได ้ท าการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้มีส่วนร่วมในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน    
93 คน ประกอบด ้วย 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตารางที่ 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
37 
56 

 
37.98 
60.22 

รวม 93 100 
 
อายุ           
          30 – 39 ป ี
          40 – 49 ป ี
          ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป   

 
26 
51 
16 

 
27.96 
54.84 
17.20 

รวม 31 100 
 
ประเภทผู้เข้าร่วมอบรม 
บุคลากรใน เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

 
 

93 

 
 

29.03 
รวม 93 100 

 
สรุปผลส่วนที่ 1 
กลุ่มเพศ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  
จ านวน 93 คน เป็นเพศชายจ านวน 37 คน(ร้อยละ 37.98) เพศหญิงจ านวน 56 คน (ร้อยละ 60.22) 

กลุ่มอาย ุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  
มากที่สุด ช่วงอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จ านวน 51 คน (ร้อยละ 54.84) รองลงมาเป็นช่วงอายุระหว่าง 30 – 
39 ปี จ านวน 26 คน (ร้อยละ 27.96)  น้อยที่สุดเป็นช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป  จ านวน 16 คน (ร้อยละ 
17.20) 

ประเภทผู้เข้าร่วมอบรม บุคลากรใน เทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน 93 คน (ร้อยละ 100)  



 

๓๖ 

 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 ตารางท่ี ๒ ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 

หัวข้อในการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย สรุปผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ด้านเนื้อหาของหลักสูตร/การศึกษาดู
งาน 

23 46 17 4 3 4.10 
(82%) 

มาก 

2. ด้านวิทยากร 35 38 20 0 0 3.85 
(77%) 

มาก 

3. ด้านสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 40 38 15 0 0 4.52 
(90.4%) 

 

มากที่สุด 

4. ด้านระยะเวลาในการอบรม 67 21 5 0 0 4.55 
(91%) 

มากที่สุด 

5. ด้านความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 49 44 0 0 0 4.60 
(92%) 

มากที่สุด 

สรุปผลโดยรวม 4.33 
(86.6%) 

มาก 

 
 

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพื่อน้อมน าตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9 
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

 

 
 
สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพ่ือน้อม
น าตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9  ในระดับ มาก (4.33)/ (86.6%) 
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๓๗ 

 

จากการส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการด าเนินการที่ผ่านมา (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทุ่งหลวง) 

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 

แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส ่วนหน ึ่งในการด าเน ินงานของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง โดยม ีจ ุดม ุ่งหมายในการค ้นหาปัจจัยท ี่ม ีผลต ่อความพ ึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการ
ประเม ินท ี่ได ้มาว ิเคราะห ์ข ้อมูลใช ้ในการเสริมสร ้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการท างานต ่อไป 
โดยได ้ท าการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้มีส่วนร่วมในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน    
12๐ คน ประกอบด ้วย 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที่ 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๑) เพศ ชาย 13 ๑0.๘3 

หญิง ๑07 ๘9.๑7 
รวม ๑2๐ ๑๐๐.00 

๒) กลุ่มอายุ ต่ ากว่า 60 ปี  - - 
60-69 ป ี 75 62.50 
70-79 ป ี 37 30.83 
มากกว่า 80 ปี 8 6.67 

รวม 120 100.00 
ประเภทผู้เข้าร่วม
อบรม 

 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง 

120 100.00 

รวม 120 100.0 

 
สรุปผลส่วนที่ 1 
กลุ่มเพศ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  
จ านวน 120 คน เป็นเพศชายจ านวน 13 คน(ร้อยละ 10.83) เพศหญิงจ านวน 107 คน (ร้อยละ 89.17) 

กลุ่มอาย ุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  
มากที่สุด ช่วงอายุระหว่าง 60 – 69 ปี จ านวน 75 คน (ร้อยละ 62.50) รองลงมาเป็นช่วงอายุระหว่าง 70 – 
79 ปี จ านวน 37 คน (ร้อยละ 30.83)  น้อยที่สุดเป็นช่วงอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป  จ านวน 8 คน (ร้อยละ 
6.67) 

ประเภทผู้เข้าร่วมอบรม ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน 120 คน (ร้อยละ 100)  



 

๓๘ 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อโครงการ 

          ตารางที่ ๒ แสดงความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  

หัวข้อในการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย สรุปผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ด้านเนื้อหาของหลักสูตร/การศึกษาดู
งาน 

33 57 17 13 0 3.90 
(78%) 

มาก 

2. ด้านวิทยากร 46 48 26 0 0 4.15 
(83%) 

มาก 

3. ด้านสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 47 46 23 2 2 4.10 
(82%) 

 

มาก 

4. ด้านระยะเวลาในการอบรม 
 

67 
 

27 
 

26 
 

0 
 

0 
 

4.33 
(86.6%) 

มาก 
 

5. ด้านสุขภาพ 51 46 23 0 0 4.24 
(84.8%) 

มาก 

6. ด้านความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 48 47 25 0 0 4.20 
(84%) 

มาก 

สรุปผลโดยรวม 4.15 
(83%) 

มาก 

 

 
 
สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทุ่งหลวง) ในระดับ มาก (4.15)/ (83%) 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                
(โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทุง่หลวง) 

ชดุขอ้มลู 1 



 

๓๙ 

 

จากการส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการด าเนินการที่ผ่านมา (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 

แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส ่วนหน ึ่งในการด าเน ินงานของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง โดยม ีจ ุดม ุ่งหมายในการค ้นหาปัจจัยท ี่ม ีผลต ่อความพ ึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการ
ประเม ินท ี่ได ้มาว ิเคราะห ์ข ้อมูลใช ้ในการเสริมสร ้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการท างานต ่อไป 
โดยได ้ท าการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้มีส่วนร่วมในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน    
20๐ คน (ประชากร...3,650...คน ผู้ตอบแบบส ารวจ…200…คน คิดเป็นร้อยละ...5.48...)ประกอบด ้วย 

 
ส่วนท ี่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๑) เพศ ชาย 7๕ 37.50 

หญิง ๑๒๕ 62.50 
รวม 20๐ ๑๐๐.00 

๒) กลุ่มอาย ุ ต่ ากว่า 20 ป ี  - - 
21-40 ป ี 42 21.00 

41-60 ป ี 122 61.00 
มากกว่า 60 ป ี 36 18.00 

รวม 200 100.00 
3) การศึกษา ประถมศึกษา 110 55.00 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 48 24.00 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 22 11.00 
ปริญญาตร ี 15 7.50 
สูงกว่าปริญญาตร ี 5 2.50 
อื่นๆ - - 

รวม 200 100.00 
4) อาชีพ รับราชการ 12 6.00 

เอกชน/รัฐวิสาหกจิ 67 33.50 

ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว 5 2.50 
รับจ้าง 2 1.00 

เกษตรกร 112 56.00 
นักเรียน/นักศึกษา - - 

อื่นๆ..... 2 1.00 

รวม 200 100.00 

 

   



 

๔๐ 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 
 ตารางสรุปผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1.มีการประชาสัมพันธ์เกีย่วกับ
รายละเอียดของการให้บริการ 

๘ ๒๐ ๒๒ - - ๓.๗๒ 
(74.4%) 

มาก 

2.มีการท าทะเบยีนประวตัิการฉดี
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

๖ ๒๘ ๑๖ - - ๓.๘๐ 
(76%) 

มาก 

3.เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ให้บริการด้วย
ความเตม็ใจ 

๑๐ ๒๔ ๑๖ - - ๓.๘๘ 
(77.6%) 

มาก 

4.อุปกรณ์ในการฉดีวัคซีนมี
คุณภาพดี และจ านวนเพียงพอ 

๑๖ ๒๑ ๑๒ ๑ - ๔.๐๔ 
(80.8%) 

มาก 

5.การด าเนินการมีประสิทธิภาพ
บรรลตุามเปูาหมายตามแผนฯ 

๒๑ ๑๘ ๑๑ - - ๔.๒๐ 
(84%) 

มาก 

สรุปผลโดยรวม 3.93 
(78.6%) 

มาก 

 

 
 
สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  ต าบลทุ่งหลวง ในระดับ มาก (3.93)/ (78.6%) 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ระดบัความพงึพอใจ 



 

๔๑ 

 

 
จากการส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 

ที่มีต่อการด าเนินการที่ผ่านมา (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ถุงยังชีพ) 
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

 
 แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส ่วนหน ึ่งในการด าเน ินงานของเทศบาล

ต าบลทุ่งหลวง โดยม ีจ ุดม ุ่งหมายในการค ้นหาปัจจัยท ี่ม ีผลต ่อความพ ึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการ
ประเม ินท ี่ได ้มาว ิเคราะห ์ข ้อมูลใช ้ในการเสริมสร ้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการท างานต ่อไป 
โดยได ้ท าการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้มีส่วนร่วมในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน   
20๐ คน (ประชากร..2,971...คน ผู้ตอบแบบส ารวจ…200...คน คิดเป็นร้อยละ...6.73....) ประกอบด ้วย 

 
ส่วนท ี่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๑) เพศ ชาย ๓๕ ๒๑.๘๗ 

หญิง ๑๒๕ ๗๘.๑๓ 
รวม ๑๖๐ ๑๐๐.00 

๒) กลุ่มอาย ุ ต่ ากว่า 20 ป ี  - - 
21-40 ป ี - - 

41-60 ป ี 30 18.75 
มากกว่า 60 ป ี 130 81.25 

รวม 160 100.00 
3) การศึกษา ประถมศึกษา 110 68.75 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 20 12.50 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 10 6.25 
ปริญญาตร ี 15 9.38 
สูงกว่าปริญญาตร ี 5 3.13 
อื่นๆ - - 

รวม 160 100.00 
4) อาชีพ รับราชการ - - 

เอกชน/รัฐวิสาหกจิ 30 18.75 

ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว - - 
รับจ้าง 68 42.50 

เกษตรกร 62 38.75 
นักเรียน/นักศึกษา - - 

อื่นๆ..... - - 

รวม 160 100.00 

  



 

๔๒ 

 

  
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 
 ตารางสรุปผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1.มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบั
รายละเอียดของการให้บริการ 

๘ 
 

๒๐ ๒๒ - - 4.50 
(90%) 

มากที่สุด 

2.โครงการตรงตามปัญหา/ความ
ต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ทา่น
ได้เพียงใด  

๖ ๒๘ ๑๖ - - 4.52 
(90.4%) มากที่สุด 

3.ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจน
ตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ 

๑๐ ๒๔ ๑๖ - - 4.40 
(88%) มาก 

4.การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามเปูาหมายตามแผนฯ  

๑๖ ๒๑ ๑๒ - - ๔.81 
(96.2%) มากที่สุด 

5.การด าเนินการมีความประหยัด และ
มีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของ
เทศบาลฯ 

๒๑ ๑๘ ๑๑ - - ๔.78 
(95.6%) มากที่สุด 

สรุปผลโดยรวม 4.60 
(92%) 

มากที่สุด 
 

 
 
สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ถุงยังชีพ)  ต าบลทุ่งหลวง ในระดับ มากที่สุด (4.60)/(92%) 
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โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ถุงยังชีพ) 

ระดบัความพงึพอใจ 



 

๔๓ 

 

จากการส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการด าเนินการที่ผ่านมา (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3) 

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน 

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
  

 แบบประเมินผลโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นส ่วนหน ึ่งในการด าเน ินงานของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง โดยม ีจ ุดม ุ่งหมายในการ
ค ้นหาปัจจัยท ี่ม ีผลต ่อความต้องการของประชาชน เพื่อนำผลการประเม ินท ี่ได ้มาว ิเคราะห ์ข ้อมูลใช ้ในการ
เสริมสร ้างและเติมเต็มความต้องการของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาในการท างานต ่อไป โดยได ้ท าการ
แจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้มีส่วนร่วมในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  จ านวน ๑๐๐ คน     
(เปูาหมาย...800...คน ผู้ตอบแบบส ารวจ…100…คน คิดเป็นร้อยละ.....12.50.......) ประกอบด ้วย 
ส่วนท ี่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๑) เพศ ชาย 69 69 

หญิง 31 31 
รวม ๑0๐ ๑0๐ 

๒) กลุ่มอาย ุ ต่ ากว่า 20 ป ี  - - 
21-30 ป ี 3 3 

31-40 ป ี 5 5 
41-50 ป ี 24 24 
51-60 ป ี 28 28 
มากกว่า 60 ป ี 40 40 

รวม 100 100.00 
3) การศึกษา ประถมศึกษา 72 72 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 15 15 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 5 5 
ปริญญาตร ี 6 6 
สูงกว่าปริญญาตร ี 2 2 
อื่นๆ - - 

รวม 100 100.00 
4) อาชีพ รับราชการ 6 6 

เอกชน/รัฐวิสาหกจิ 1 1 
ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว 7 7 
รับจ้าง 22 22 

เกษตรกร 60 60 
นักเรียน/นักศึกษา - - 

อื่นๆ..... 4 4 

รวม 100 100.00 

 



 

๔๔ 

 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินผลโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  ม ี
ความผลต ่อการท างานของเทศบาลในฐานะที่เป็นประชากรในเทศบาลต าบลทุ่งหลวงโดยสรุปผลดังนี้ 
ตารางสรปุผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยที่สุด 
๑ 

๑. การประชาสมัพันธ์/เชิญชวน
ร่วมจัดแผนชุมชน 

๔๕ ๓๓ ๒๑ ๑ - ๔.๒๒ 

(84%) 
มาก 

๒. การต้อนรับ/อ านวยความ
สะดวกผู้เข้าร่วมจัดท าแผนชุมชน 

๔๖ ๓๘ ๑๖ - - ๔.๓0 

(86%) 

มาก 

๓. ความรู้ทีไ่ดร้ับในการจดัท า
แผนชุมชน 

๔๕ ๓๗ ๑๗ ๑ - ๔.๒๕ 

(85%) 
มาก 

๔. ความเข้าใจในการจัดท าแผน
ชุมชน 

๔๐ ๓๗ ๒๒ ๑ - ๔.๑๕ 

(83%) 
มาก 

๕. ระยะเวลาในการจดัประชุม ๔๓ ๓๖ ๒๐ ๑ - ๔.๒๑ 

(84%) 
มาก 

๖. การมสี่วนร่วมในการจัดท า
แผนชุมชน 

๔๘ ๓๒ ๑๙ ๑ - ๔.๒๗ 

(85%) 
มาก 

สรุปผลโดยรวม 4.23 
(84.6%) 

มาก 

  

 
 

สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน   ในระดับ มาก (4.23)/ (84.6%) 

๐.๐๐ 
๐.๕๐ 
๑.๐๐ 
๑.๕๐ 
๒.๐๐ 
๒.๕๐ 
๓.๐๐ 
๓.๕๐ 
๔.๐๐ 
๔.๕๐ 
๕.๐๐ 

โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน 

ระดบัความพงึพอใจ 



 

๔๕ 

 

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

   

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

เทศบาลต าบลทุ่งหลวงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน   เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 
-2565) ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ   
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
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๔๖ 

 

๕.  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖3)  ที่อยู่
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณ
เพ่ิม มีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ
(บาท) 

เบิกจ่าย(บาท) 
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

1. โครงการปรับปรุงห้องน้ า เทศบาลต าบลทุ่ง
หลวง 

455,900 454,000 กองช่าง 
 

2. โครงการต่อเติมหลังคาเชื่อมระหวา่งอาคาร 
บริเวณด้านหลังอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง 

314,700 267,000 กองช่าง 

 
 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีนบ้านหนองไผ ่ 
หมู่ที ่ 6  ต าบลทุ่งหลวง 

338,400 330,000 กองช่าง 

 
 

4  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น  
เขากลอย  ซอย 2 หมูที่ 13 

226,700 225,500 กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปล้อง - หนอง
น้ าใส (สระบา้นลุงธูป)  หมู่ที่ 3  

1,093,800 690,000 กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอุดมสุข หมูท่ี่ 7 

498,000 496,500 กองช่าง 
 

7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเข้าอ่างเก็บน้ าบา้นเนินทอง หมู่ที่ 11 

785,300 560,000 กองช่าง 
 

8 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งหลวง  ซอย  1 
(ศาลเจ้า - หนองไร่) ช่วงที่ 1 หมูท่ี่ 1 

888,100 598,000 กองช่าง 
 

9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งหลวง  ซอย  1 
(ศาลเจ้า - หนองไร่) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 

789,900 490,000 กองช่าง 
 

10 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ทุ่งหลวง  ซอย  49  หมู่
ที่  14 

212,600 211,500 กองช่าง 
 



 

๔๗ 

 

11 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าบรเิวณถนน
สายหนองเด่น - ทุ่งหลวง หมู่ที ่6 

90,000 89,443 กองช่าง 
 

12 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า บริเวณเรียบ
คลองพระราชด าร ิหมู่ที่ 16  

85,000 84,188 กองช่าง 
 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กแบบตัวยู  เรียบถนนสายพุพลับ - 
บ้านเนิน หมู่ที่  4 ต าบลทุ่งหลวง 

489,400 485,500 กองช่าง 
 

14 โครงการต่อเติมระบบเสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน บ้านพุคาย หมู่ที่ 4 

205,000 205,000 กองช่าง 
 

15 โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงระบบ
ตามสายประจ าหมูบ่้าน บ้านพุยาง หมู่ที่ 
12   

268,000 268,000 กองช่าง 
 

16 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพื่อน้อมน า
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
รัชกาลที่ 9 

270,000 161,880 ส านักปลดั 
 

17 โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลทุ่งหลวง) 

400,000 287,820 

 

ส านักปลดั 
 

18 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตามนโยบายของรัฐในช่วงเทศกาล 

50,000 18,960 ส านักปลดั 
 

19 โครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

100,000 40,000 กองสาธารณสุขฯ 
 

20  โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

93,000 109,500 กองสาธารณสุขฯ 
 

21 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์เลี้ยงข้ึน
ทะเบียน 

18,600 10,950 กองสาธารณสุขฯ 
 

22 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 18,720,000 18,020,100 ส านักปลดั  

23 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,200,000 3,146,400 ส านักปลดั  

24 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 70,000 66,000 ส านักปลดั  



 

๔๘ 

 

25 โครงการจดัการเรียนการสอน  (รายหัว) 408,000 389,300 กองการศึกษาฯ 
 

26 โครงการค่าหนังสือเรยีนจัดสรร 48,000 40,000 กองการศึกษาฯ  

27 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน 48,000 40,000 กองการศึกษาฯ  

28 โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน 72,000 60,000 กองการศึกษาฯ  

29 โครงการจดักิจกรรมพัฒนา 103,200 86,000 กองการศึกษาฯ  

30 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดัสนามสุทธาวาส หมู่ที่ 1 

60,100 58,000 กองการศึกษาฯ 
 

31 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 

55,600 49,000 กองการศึกษาฯ 
 

32 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านหนองไผ่       หมู่ที่ 6  

81,000 77,500 กองการศึกษาฯ 
 

33 โครงการวันส าคัญของชาติและวันส าคัญ
ทางศาสนา 

200,000 75,180 ส านักปลดั 
 

34 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 200,000 130,111 กองการศึกษาฯ  

35 โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมบุคลากร
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

50,000 38,000 ส านักปลดั 
 

36 โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้า
ฟูาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรม
หลวงราชสาริณสีิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

300,000 268,473 ส านักปลดั 

 

37 โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน 

50,000 13,485 ส านักปลดั 
 

38 ค่าบริการและบ ารุงรักษาในการวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ งาน
ทะเบียนราษฎร 

151,000 150,780 ส านักปลดั 
 

 

 
 



 

๔๙ 

 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) (เฉพาะปี พ.ศ.2563) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา เทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน
(บาท) 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

-เคหะและชุมชน 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
 

92 
(78+14) 

 
 

71,129,612 38 32,678,300 

การพัฒนาด้านการ
วางแผนส่งเสริมความ
เข้มแข็งทาง
การเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

- แผนงานสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 

- แผนงานการเกษตร 

31 11,670,000 4 370,000 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานการศึกษา       
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ     

151 
(149+2) 

44,044,600 47 26,526,600 

ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- แผนงานสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 

- แผนงานการเกษตร 

- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

22 
(21+1) 

1,480,000 8 168,600 

ด้านการบริการ
ประชาชนและการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- แผนงานสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 
 

45 
(44+1) 

20,127,000 12 2,291,000 

รวม 341 148,451,212 34 62,034,500 

 



 

๕๐ 

 

1.2 การวัดผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  เทศบาลต าบลทุ่งหลวงมีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม เทศบัญญัติ
งบประมาณ/จ่ายขาดเงินสะสม  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 62 โครงการ  จ านวนเงิน 
57,686,550 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 39 โครงการ จ านวนเงิน 31,479,050  บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

15 13.76 22 
(1+21) 

20.18 1 0.92 38  
(17+21) 

34.86 

2.การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริม
ความเข้มแข็งทางการเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง การลงทุนฯ 

1 0.92 - - 3 2.7๕ 4 3.67 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 19 17.43 1 0.92 27 ๒4.77 47 43.12 

4.การพัฒนาด้านการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - 8 7.34 8 7.34 

5.การพัฒนาด้านการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

4 3.67 - - 8 7.34 12 
 (10+2) 

11.01 

รวม 
 

39 35.78 2๓ 21.10 47 43.12 109 
(86+23) 

100 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนเงิน คิดเป็น 

งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม 

การเบิกจ่ายจริง ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

32,678,300 5,454,631 16.69 

2. การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การลงทุน
และการท่องเที่ยว 

370,000 161,880 43.75 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 26,526,600 25,391,801 95.72 
 

4. การพัฒนาด้านการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

168,600 - 0.00 

5. การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

2,291,000 470,738 20.55 

รวม 62,034,500 31,479,050 50.74 

หมายเหตุ:  ยุทธศาสตร์ที่ ๑   จ่ายขาดเงินสะสม 21 โครงการ จ านวนเงิน 25,817,500 บาท 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๑,๐00,000 บาท 
เบิกจ่าย 31,472,050+25,817,500+1,000,000 = 58,296,550 บาท คิดเป็น ร้อยละ 93.97 



 

๕๑ 

 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ได้มีการประชุมใน  
วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม ๒๕63 โดยน าผลการประเมินมาสรุปผลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ          
1.การเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจ ควรมี ค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น ว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์  มีความคุ้มค่ากับการจัดท าหรือไม่          
มีผลกระทบใดเกิดขึ้นบ้างทั้งทางบวกและลบ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ควรเพิ่มเติมปรับปรุงส่วนใดบ้าง เป็นต้น 

2.สร้างความเข้าใจในเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนฯ ต่อคณะท างานที่ลงปฏิบัติหน้าที่
ในการสอบถามความพึงพอใจ ว่ามีความจ าเป็นและส าคัญอย่างไร เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้รับจากประชาชน ผู้ได้รับ
ผลโดยตรง สะท้อนผลตอบรับของการจัดท าโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้ในอนาคต 

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู เรียบถนนสายพุพลับ - บ้าน
เนิน หมู่ที่  4 เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่  ให้ชาวบ้านได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว ด้วยข้อจ ากัด
เรื่องพ้ืนที่ ในอนาคตควรมีการปรับปรุงโครงการเพ่ือเพ่ิมจุดและขนาดท่อระบายน้ า เพ่ือให้มีการระบายน้ าได้ดี
ยิ่งขึ้น 

4.ควรเพิ่มการพัฒนาด้านแหล่งน้ า เพื่อเป็นแหล่งน้ าส าหรับการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภค
ของประชาชนในต าบลทุ่งหลวง        

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การลงทุน และการท่องเที่ยว 
     1.หมู่ที่ 15 บ้านเหล่ามะละกอ มีศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรส่งเสริมและผลักดันส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวควบคู่กันไป 

2.ขอให้เพ่ิมโครงการด้านส่งเสริมอาชีพในชุมชน ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการตาม
เทศบัญญัติ มีน้อยมาก เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เสริมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        1.หลักสูตรในโรงเรียนผู้สูงอายุในรุ่นต่อไป ขอให้มีองค์ประกอบอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น  กิจกรรม

ส่งเสริมการมีอาชีพเข้ามา ซึ่งผู้ที่เข้ามาเรียนแล้วสามารถน ากลับไปประกอบอาชีพอ่ืนได้ ก็จะเข้าสู่ในเรื่องของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งจะสอดคล้องกันกับโรงเรียนผู้สูงอายุด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. หมู่ที่ 15 ได้น าร่องโครงการธนาคารต้นไม้ร่วมกับ ธกส.ปลูกต้นไม้อย่างเป็นระบบ  มุ่ง
สร้างวิถีพอเพียง  
  2.การคัดแยกขยะ ควรมีการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมให้เป็นภาพที่ชัดเจนกว่านี้  
เช่นการคัดแยกขยะใส่ถัง 4 ประเภท เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
            1.อ าเภอปากท่อได้แนะน าในการตรวจประเมินผู้บริหาร ให้ความส าคัญต่อการบริการ
ประชาชนในเรื่องการช าระภาษีทางอินเตอร์เน็ต  และขออนุญาตการก่อสร้าง                        

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

27 ตุลาคม ๒๕๖3 



 

๕๒ 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ได้รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  พร้อมเสนอความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวงต่อนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหลวง เพ่ือให้
นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหลวงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลทุ่งหลวงได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามระเบียบฯ ข้อ 29 (3) 
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖3 สภาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้ 

1. การสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ      
บูรณาการกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาให้หมู่บ้านสามารถจัดท าแผนชุมชนตัวเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองกับความต้องการของคนในแต่ละหมู่บ้าน  

2. ในยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปีงบประมาณ 2563 ไม่ได้มีการด าเนินโครงการ ในปีงบประมาณ 2564 ควรมีการด าเนินการ เพราะพ้ืนที่
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง มีพ้ืนที่ปุาไม้ตลอดจนเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อชาวบ้าน 

3. ในเรื่องการจัดท าเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในหมวดงบลงทุน ค่อนข้างน้อยไปขอให้
การจัดท าเงินงบประมาณในครั้งถัดไปในหมวดงบลงทุนให้เพ่ิมข้ึนให้ได้ 10 เปอร์เซ็นต์ของงบลงทุน  

4. การลดปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยควรที่จะรณรงค์ที่จะให้ความรู้ ในระดับชุมชน ควรท าโครงการ
รณรงค์การคัดแยกขยะให้เกิดเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง  

 
สภาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

23 พฤศจิกายน ๒๕๖3 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวงได้มีการประชุมในวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖3   
เพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ตามระเบียบฯ ข้อ 29 (3) ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
แผนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้ 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. ขอให้ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ และความล่าช้าในโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  
2. ขอให้เพ่ิมโครงการด้านส่งเสริมอาชีพในชุมชน ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการตาม

เทศบัญญัติ มีน้อยมาก เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เสริมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
3.ควรจะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลส าเร็จให้มากกว่านี้   
4.หากไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้อง

หาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะท าให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจใจต่อเทศบาลต าบลทุ่งหลวงดีขึ้น   

5.สามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว 

 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
17 ธันวาคม ๒๕๖3 



 

๕๓ 

 

 

ภาคผนวก 
-ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งหลวงท่ี  254/2563เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
-ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ครั้งที่ 1/2563 
-ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ครั้งที่ 2/2563 
-รูปภาพการด าเนินโครงการเทศบาลต าบลทุ่งหลวงจ านวน 10 โครงการ 
1.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย 1 (ศาลเจ้า - หนองไร่) หมู่ที่ 1 
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปล้อง - หนองน้ าใส (สระบ้านลุงธูป)  หมู่ที่ 3  
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู เรียบถนนสายพุพลับ - บ้านเนิน หมู่ที่  4 
4.โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าบริเวณถนนสายหนองเด่น - ทุ่งหลวง   หมู่ที่ 6 
5.โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าบริเวณเรียบคลองพระราชด าริ หมู่ที่ 16 
6.โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพ่ือน้อมน าตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9 
7.โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทุ่งหลวง)  
8.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
9.โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ถุงยังชีพ)  
10.โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาต าบล  แผนชุมชน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๔ 

 

 

 

ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
ที่  254/2563 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
----------------------------------------- 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี เพ่ือให้
ด าเนินการเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขอยกเลิกค าสั่งที่ 320/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 
และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ประกอบด้วย 

1. นายนที   ลอยลม  สมาชิกสภาเทศบาล    ประธานกรรมการ 
2. นายสงกรานต์   อ่วมอาบ สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
3. นางสาวถปนัท   ชาติไทย  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
4. นายธีรนันท์ ยอดมี  ผู้แทนการประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
5. นายปฐม เอ้ือนยศ  ผู้แทนการประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
6. นายณัฐวุฒิ อภินันท์อวยพร ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
7. นายชัยนาท      หมื่นศรี  ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
8. นายสมศักดิ์  ธิบดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9. นายอุบล  แช่มช้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10. นายวิทยา   วงค์ศรีแก้ว ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งหลวง กรรมการ 
11. นายศุภโชค  อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลต าบลทุ่งหลวง กรรมการ 
12. นายเฉลิมเกียรติ หล้าค า  หัวหน้าส านักปลัดฯ  กรรมการ/เลขานุการ 
13. นางสาวปิยะนุช ทองสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นายศิริด ารง   สมิงนรา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

ตามระเบียบฯข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ 
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลทุ่งหลวงและคณะกรรมการพัฒนาฯ พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่ 3  เดือน กันยายน พ.ศ.2563 

       
     (นายนรเศรษฐ์  เรืองพยุงศักดิ์) 
     นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหลวง 
 



 

๕๕ 

 

ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ครั้งที่ 1/2563 
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน ๒๕๖3 เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 

             

 
 

 

 



 

๕๖ 

 

ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ครั้งที่ 2 
วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม ๒๕๖3 เวลา ๑0.0๐ น. 

  

   

 

 

 
 



 

๕๗ 

 

1.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทุ่งหลวง ซอย  1 (ศาลเจ้า - หนองไร่) 
ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปล้อง - หนองน้ าใส (สระบ้านลุงธูป)  
หมู่ที่ 3  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู เรียบถนนสายพุพลับ - บ้านเนิน หมู่ที่  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

ก่อนด าเนินการ หลงัด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ หลงัด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ หลงัด าเนินการ 



 

๕๘ 

 

4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบริเวณถนนสายหนองเด่น - ทุ่งหลวง   หมู่ที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบริเวณเรียบคลองพระราชด าริ หมู่ที่ 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงพ้ืนที่ส ารวจความพึงพอใจต่อโครงการของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 



 

๕๙ 

 

6.โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพื่อน้อมน าตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
    

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

๖๐ 

 

7.โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทุ่งหลวง) 
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๖๑ 

 

8.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ถุงยังชีพ)  งบกลาง               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

๖๒ 

 

10.โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาต าบล  แผนชุมชน 

         

 

 

 

 

 

       

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

คณะกรรมการติดตามประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 


