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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
 ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ให้เทศบาลต าบลทุ่งหลวงมีบทบาทและอ านาจหน้าที่
ต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนด้านพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณา และก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่
ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (Where we are to want to) เป็น
การคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา ก าหนด
แนวทางปฏิบัติงานมีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึง
กล่าวได้ว่า “การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา” 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่
โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่ งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของ
โครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
 โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโรงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่า
เป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ 
นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัย
พนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบาง



2 
 

โครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตาม
เพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 
  

ในส่วนการ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการติดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มี
ความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้ เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นน าข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ไปปรับปรุงรายงาน และจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลทุ่ง
หลวงให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม ความต้องการของประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

 
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 เดิมชาวบ้านเรียนกันว่า “ทุ่งหลง” เพราะความกว้างใหญ่ของพ้ืนที่และท้องทุ่งและมีผู้เฒ่าเล่ากันว่าใน
อดีตต าบลทุ่งหลวงเคยเป็นเมืองลับแลที่ผู้คนผ่านเข้ามาท้องทุ่งแห่งนี้จะต้องหลงทาง ผู้หญิงหาทางกลับไม่ได้ 
จึงเรียนว่า “ทุ่งหลง” ต่อมาจึงได้มีการเรียกชื่อต าบลนี้ใหม่ คือ ทุ่งหลวง เมื่อได้มีการจัดตั้งเป็นต าบลในปี พ.ศ.
๒๔๔๒ ปัจจุบันทุ่งหลวงมีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ 
ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
 ต าบลทุ่งหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอ าเภอปากท่อ ระยะทางห่ างจากตัว
จังหวัดราชบุรี ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร โดยห่างจากถนนเพชรเกษม ประมาณ ๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 
๖๗,๖๖๓.๗๕ ไร่ หรือประมาณ ๑๓๓.๒๖๒ ตารางกิโลเมตร ต าบลทุ่งหลวงมีหมู่บ้านรวม ๑๖ หมู่บ้าน มี
ประชากรทั้งสิ้น ๑๓,๕๒๒ คน เป็นคนไทยที่มีเชื้อสายจากทางภาคเหนือของไทยในสมัยโบราณเรียกว่าชาวลาว
ยวนและชาวไทยทรงด า นอกจากนี้ยังมีชาวจังหวัดเพชรบุรี ชาวจีนมาจากจังหวัดนครปฐมและอ าเภอบ้านโปุง 
จังหวัดราชบุรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพดินต าบลทุ่งหลวงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
ท าการเกษตร ท าไร่ ท านา และปลูกพืชอ่ืน ๆ บางส่าวนเป็นดินลูกรัง มีปุาไม้ประมาณ ๑ ใน ๓ ของพ้ืนที่ซึ่ง
เป็นพื้นที่ประกาศเป็นปุาสงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะในบ้านพุยาง หมู่ที่ ๑๒ 
  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
อยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอปากท่อ ระยะทางประมาณ ๒๐ 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 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม/และภูเขาเป็นบางส่วนเขตปุาสงวนแห่งชาติ 
 ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น ๓ ฤดูกาล ดังต่อไปนี้ 
  ฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึงเดือนเมษายน 
  ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนสิงหาคม 
  ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนกันยายน   ถึงเดือนธันวาคม 
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 ลักษณะของดิน  
  มีลักษณะเป็นพ้ืนราบสลับที่เนินเขาในความสูงกว่าระดับน้ าทะเล ๔๓ เมตร ภูเขาที่สามารถ
  น าหินปูนและดินลูกรัง แร่ธาตุ คือ แร่โดโลไมด์สโตน เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลทุ่งหลวงมีภูเขาเป็น
  พ้ืนที่ลาดชันจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเก็บกักน้ าไม่ค่อยอยู่ไม่ มีแหล่งต้นน้ า จึงต้อง
  อาศัยน้ าจากการกักเก็บน้ าในช่วงฤดูฝน เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ทุก
  หมู่บ้านจะมีบ่อน้ าตื้น บ่อน้ าบาดาลและสระท่ีขุดเจาะเองและส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ  
 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีล าห้วยสายหลัก ๔ ล าห้วย ได้แก่ ล าห้วยพุพลับ ล าห้วยทับใต้ ล าห้วยแห้ง และล าห้วยบง 
 ลักษณะป่าไม้ 
  สภาพพ้ืนปุาบางส่วนอยู่ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ สภาพปุาคงเหลืออยู่น้อย มีปุาชุมชน เช่น  
  ปุาชุมชน หมู่ที่ ๘ บ้านเขาพระเอก 
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ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของ เทศบาต าบลทุ่งหลวง) 
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๒.๒ ประชากรต าบลทุ่งหลวง 
ต าบลทุ่งหลวง มีจ านวน ๑๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

 หมู่ที่ ๑ บ้านหนองไร่  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมศักดิ์    ต าหนิงาม 
 หมู่ที่ ๒ บ้านหนองข่อย  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายนวพนธ์ หรดี 
 หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งหลวง  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายยุทธนา   ธนมาก 
 หมู่ที่ ๔ บ้านพุคาย  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางธนพร  เรืองพยุงศักดิ์ 
 หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโสน  ก านันต าบลชื่อ นายเล็ก  แก้วพรายตา 
 หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมนึก ศรีสุวรรณ 
 หมู่ที่ ๗ บ้านหนองน้ าใส  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายไฉน  จอมเผือก 
 หมู่ที่ ๘ บ้านเขาพระเอก  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประยุทธิ์    สุขศิริ 
 หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกอก  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวันชัย เหี้ยมหาญ 
 หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาจอน ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายบุญเลิศ  เอ่ียมทอง 
 หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองวัวด า  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายลิ้ม  มงคลสัจจา 
 หมู่ที่ ๑๒ บ้านพุยาง  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวิชัย  ผู้ช่วยเนียม 
 หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลอย  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นางจรูญ   เภิกโสภณ 
 หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองเด่น-ไซโล ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายประวีร ์ พราหมเล็ก 
 หมู่ที่ ๑๕ บ้านเหล่ามะละกอ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมยศ องอาจ 
 หมู่ที่ ๑๖ บ้านเนิน  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายปฐม เอ้ือนยศ 
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ประชากร 

หมู่ที่(หมู่บ้าน) 
ประชากร 
ชาย/คน 

ประชากร 
หญิง/คน 

รวม/คน จ านวนครัวเรือน 

๑. บ้านหนองไร่ 525 565 1,090.00 306 
๒. บ้านหนองข่อย 560 608 1,168.00 395 
๓. บ้านทุ่งหลวง 462 485 947.00 310 
๔. บ้านพุคาย 658 641 1,299.00 389 
๕. บ้านหนองโสน 362 357 719.00 210 
๖. บ้านหนองไผ่ 380 355 735.00 246 
๗. บ้านหนองน้ าใส 531 522 1,053.00 296 
๘. บ้านเขาพระเอก 503 503 1,006.00 339 
๙. บ้านหนองกอก 350 338 688.00 208 
๑๐.บ้านหนองตาจอน 320 331 651.00 171 
๑๑.บ้านหนองวัวด า 529 524 1,053.00 316 
๑๒.บ้านพุยาง 220 220 440.00 149 
๑๓.บ้านเขากลอย 149 139 288.00 79 
๑๔.บ้านหนองเด่น-ไซโล 475 469 944.00 232 
๑๕.บ้านเหล่ามะละกอ 425 462 887.00 244 
๑๖.บ้านเนิน 283 298 581.00 176 

 
จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) เฉพาะสัญชาติไทย 

อายุ (ปี) เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 
0-3 272 272 544 
4-6 323 221 544 

7-12 530 505 1,035 
13-18 484 451 935 
19-25 624 649 1,273 
26-59 3,490 3,478 6,968 

60 ปีขึ้นไป 1,067 1,223 2,290 
ประชากรรวม 6,790 6,799 13,589 

: หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑  
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๒.๓ โครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง 
 การแบ่งส่วนบริหารงานราชการของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ประกอบด้วย ๒ ฝุาย คือ 
 ๑) ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาฯ จ านวน ๑๒ คน 
 (มาจากการเลือกตั้ง) 
 ๒) ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
 เลขานุการนายกเทศมนตรี ทั้งสองฝุายมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ซึ่งปี พ.ศ.2551 
 เป็นปีแรกของเทศบาลต าบลทุ่งหลวงมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจากประชาชน ส าหรับการ
 ปฏิบัติงานของหน่วยงานมีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติตาม
 นโยบายที่ได้รับมอบหมายปัจจุบันเทศบาลต าบลทุ่งหลวง มีส่วนงานระดับกอง ๓ หน่วยงาน 
 ประกอบด้วย 
  - ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
  ราษฎร์ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานวิเคราะห์ 
  นโยบายและแผน งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชน งานบริหารและวิชาการ
  การศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน การศึกษานอกโรงเรียน งานศาสนาวัฒนธรรม 
  นันทนาการ งานสาธารณสุข งาน สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสัตว์แพทย์ งาน 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานปูองกันควบคุมโรค งานส่งเสริมสุขภาพ 
  และงานเผยแพร่และฝึกอบรม รวมถึงงานอ่ืนๆที่ไม่เป็นงาน ของกองอ่ืนๆ 
  - กองช่าง มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผัง
  เมือง การควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานสถานที่และไฟฟูา
  สาธารณะ งานผลิตน้ า งานจ าหน่ายและบริการด้านการติดตั้งน้ าประปา รวมทั้งงานการเงิน
  และบัญชี และงานพัสดุ 
  - กองคลัง มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  งานแผนที่ภาษี งานพัฒนารายได้ งานเร่งรัดรายได้ และงานทะเบียนทรัพย์สิน และมี 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
  แก่ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
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๒.๔ วิสัยทัศน์และพนัธกิจของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  
 ๒.๔.๑ วิสัยทัศน์ 
  “ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรผสมผสาน ยึดหลักธรรมภิบาล น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” 
 
 ๒.๔.๒ พันธกิจ 
  1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านแหล่งน้้าให้ได้
  มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพ่ิมรายได้ให้แก่
  ประชาชน 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
  4. ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
  ของประชาชน 
  7. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
  8. รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
  9. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต้าบลให้ดีขึ้น 
  10.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
  
 ๒.๔.๓ เป้าประสงค์โดยรวม 
  1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและ
  บริการ 
  2. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น 
  3. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
  4. เป้าประสงค์และแนวทางการด้าเนินงานตามวิสัยทัศน์ 
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 ๒.๔.๔ ผู้น าเกษตรปลอดภัย 
    ต าบลทุ่งหลวงมีศักยภาพด้านการเกษตร คือ ข้าว พืชผักผลไม้ ปศุสัตว์ จึงมีเปูาหมายการ
 พัฒนาเป็นผู้น าเกษตรปลอดภัยเพ่ือผลผลิตที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับ และสามารถเพ่ิมมูลค่าจากา
 กรส่งออก โดยจะด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย เพ่ือลดต้นทุน และเมื่อ
 สิ้นสุดการด าเนินการของแผนฯ เทศบาลต าบลทุ่งหลวงสามารถเป็นผู้น าทางการเกษตรที่ปลอดภัย 
 เช่น 
  - เสริมสร้างการผลิตสุกร,ไก่ ในระบบการผลิตที่ปลอดภัย 
  - เป็นเสริมสร้างการผลิตพืช ผัก ปลอดภัย 
  - มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  ต าบลทุ่งหลวงเป็นชุมชนที่มีความสงบ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ค่าครองชีพไม่สูง การก าหนด
 เปูาหมายการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ให้ความส าคัญในการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองที่เหมาะสม ความ
 สะอาด  การมีวินัยทางสังคมของประชาชนและการแก้ไขปัญหาทางสังคมให้ลดลง เช่น ปัญหา
 อาชญากรรม ซึ่งจะท าให้ผู้เยี่ยมเยือนเกิดความพึงพอใจและเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่
 รับผิดชอบ ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง 
 
๒.๕ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงส่ีปี (Strategy) 
 เพ่ือให้การพัฒนาของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งหลวง ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตามบทบาท
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง รวมทั้งสอดคล้อง กั บยุ ท ธศาสตร์ ก า ร พัฒนา
ระดับชาติยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรีและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี จึงก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการเกษตร การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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 ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นท่ีและการก่อสร้าง
  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมอ านวยความสะดวกในการอยู่อาศัยและ
  การประกอบอาชีพ ดังนี้   
  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน 
๒. เพ่ือความสะดวกของประชาชนในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ 
๓. เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงบูรณะแสงสว่างในชนบทให้ทั่วถึง 
๔. เพ่ือขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่างในชนบทให้ทั่วถึง 
๕. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภคได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดปี 
๖. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและการระบายน้ า 
๗. เพ่ือวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ และมีการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 
๘. เพ่ือจัดวางระบบการวางผังเมืองรวมของต าบล 
แนวทาง 
๑. พัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและระบบไฟฟูาสาธารณะ 
๒. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการปูองกันน้ าท่วม 
๓. พัฒนาการใช้ที่ดิน 
๔. พัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศ 
๕. พัฒนาระบบผังเมืองรวม/ชุมชนและการวางผังเมือง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเกษตรตามหลักปรัชญา
 เศรษฐกิจพอเพียง การลงทุน และการท่องเที่ยว 
  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุน และการประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้
  ด าเนินไปด้วยความเข้มแข็งมั่นคง เพ่ือสร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้ง
  ส่งเสริม คุณภาพ สินค้าและการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
๒. เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริมและการกระจายรายได้ให้กับประชาชน 
๓. เพ่ือส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๔. เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
๕. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๖. เพ่ือส่งเสริมการพาณิชย์การลงทุน 
๗. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมรายได้กับประชาชนให้เขตต าบล 
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แนวทางการพัฒนา 
๑. สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมรายได้ 
๓. พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและระบบตลาดสินค้าเกษตร 
๔. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพความเข้มแข็งองค์กรการเงินชุมชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานการศึกษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ รวมทั้ง
การท านุบ ารุงศาสนาและ ส่งเสริม กิจกรรมทางศาสนา ดังนี้ 

  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคม ชุมชนมีคุณภาพ 
๒. เพ่ือเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในชุมชน 
๔. เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. เพ่ือการรณรงค์และปูองกันโรคต่าง ๆ  
๖. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการออกก าลังกายและการกีฬา 
๗. เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการ 
๘. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาล 
แนวทางการพัฒนา 
๑. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
๒. เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษา การศาสนาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม       

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและกีฬา 
๔. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
๕. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการรณรงค์และปูองกันโรคต่าง ๆ 
๖. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนและส่งเสริมการออกก าลังกายและการกีฬา 
๗. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการ 
๘. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาล 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างเข้มแข็งชุมชนน่าอยู่ มีการสร้าง
  จิตส านึกท่ีดีในการจัดการและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีสิ่งแวดล้อม
  ที่ดี พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมี ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

๒. เพ่ือสร้างกลไกการใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อปูองกันหรือลดข้อโต้แย้งในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๓. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๔. เพ่ือเฝูาระวังปูองกัน บ าบัด และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. จัดระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
๓. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นฐานการผลิตทางการเกษตร 
๕. ควบคุมมลพิษต่าง ๆ ที่เป็นภัยต่อประชาชน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

เพ่ือให้ชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ เป็นชุมชนที่น่าอยู่ ผู้น าชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พัฒนาการ ให้การประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้มีความสะดวก รวดเร็ว
 ดังนี้ 

  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
๓. เพ่ือสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
๕. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน 
๖. เพ่ือสนับสนุนการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกประชาชน 
๗. เพ่ือเป็นการบริการประชาชนสร้างความปลอดภัยและการส่งเสริมให้เกิดความเจริญสู่

ท้องถิ่น 
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๘. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการท างานตามหลักธรรมมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการเลือกตั้ง 
๓. สนับสนุนการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน 
๕. เสริมสร้างจิตส านึกในการท างานให้กับพนักงานของรัฐเข้ากับหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ ๓ 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 

เทศบาลต้าบลทุ่งหลวง ได้จัดท้า “รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของเทศบาลต้าบลทุ่งหลวง” โดยจัดท้าขึ้นตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดท้า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต้าบล
ทุ่งหลวง ได้แสดงรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลการด้าเนินงาน  และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนการด้าเนินงาน จ่ายจากเงินสะสม และจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
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จากการส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการด าเนินการที่ผ่านมา (ช่วงระยะเวลาเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทุ่งหลวง ซอย ๑ สายศาลเจ้า – หนองไร่ ม.๑ ต.ทุ่งหลวง  
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส ่วนหน ึ่งในการด าเน ินงานของเทศบาลต าบล    
ทุ่งหลวง โดยม ีจ ุดม ุ่งหมายในการค ้นหาปัจจัยท ี่ม ีผลต ่อความพ ึงพอใจของประชาชน เพ่ือนำผลการ
ประเม ินท ี่ได ้มาว ิเคราะห ์ข ้อมูลใช ้ในการเสริมสร ้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการท างานต ่อไป 
โดยได ้ท าการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้มีส่วนร่วมในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน 
๑๐๐ คน ประกอบด ้วย 
ส่วนท ี่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
 ตารางที่ ๑ เพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑.๑ ชาย ๔๖ ๔๖ 
๑.๒ หญ ิง ๕๔ ๕๔ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๕๔ คน ค ิด
เป็นร้อยละ ๕๔ เป็นเพศชาย จ านวน ๔๖ คน ค ิดเป ็นร้อยละ ๔๖ 

 
ตารางที ่ ๒ อายุ 
  

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๓๐ ปี ๓ ๓ 
๓๑ – ๕๐ ป ี ๑๕ ๑๕ 

๕๑ – ๖๐ ป ี
 

๓๕ ๓๕ 

๖๑ ปี ขึ้นไป 
 

๔๗ ๔๗ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่อยู่ในช่วงอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป จ านวน 
๔๗ คน ค ิดเป็นร้อยละ ๔๗ ล าดับรองลงมา อยู่ในช่วงอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน ๓๕ คน ค ิดเป็นร้อยละ ๓๕ 
และช่วงอายุ ๓๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ล าดับสุดท้าย อยู่ในช่วงอายุต่ ากว่า ๓๐ ปี
จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓ 
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ตารางที ่๓ ระดับการศึกษา 
  

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา ๖๗ ๖๗ 
มัธยมศึกษา ๒๑ ๒๑ 
ปวช. – ปวส. ๘ ๘ 
ปริญญาตรี ๔ ๔ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว ่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่จบการศ ึกษาระดับประถมศึกษา
จ านวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗ ล าดับรองลงมา จบการศ ึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๒๑ คน คิดเปน็
ร้อยละ ๒๑ และจบการศ ึกษาระดับ ปวช. – ปวส. จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘ ล าดบัสุดท้าย อยูใ่นระดับ
ปริญญาตรี จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔ 
 

ตารางที ่๔ อาชีพหลัก 
  

อาชีพหลัก จ านวน (คน) ร้อยละ 
รับราชการ ๓ ๓ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑ ๑ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ๒๕ ๒๕ 
รับจ้าง ๒๗ ๒๗ 
เกษตรกร ๔๓ ๔๓ 
นักเรียน/นักศึกษา ๑ ๑ 
อ่ืนๆ..... - - 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว ่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 
๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ล าดับรองลงมา ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน ๓ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓ ล าดับสดุท้าย ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจและประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน ๑ คน คิดเปน็ร้อยละ ๑ ในอัตราที่เท่ากัน 
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ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ(ช่วงระยะเวลาเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) 
 ผลการประเม ินพบว ่า ผู้ตอบแบบสอบถามม ีความพึงพอใจต ่อการท างานของเทศบาลในฐานะที่เป็น
ประชากรในเทศบาลต าบลทุ่งหลวงโดยสรุปผลดังนี้ 

สูตรที่น ามาใช้ในการคิดค านวณ  Mean x = (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n 
 

ผลเฉล ี่ยในการประเมินมีความหมายดังนี้ 

๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง มากที่สุด 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง มาก 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ปานกลาง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง น้อย 
๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง น้อยท ี่สุด 

 
 
ตารางสรปุผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยที่สุด 
๑ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/
แผนพัฒนาสี่ป ี

- ๒ ๗๗ ๒๑ - ๒.๘๑ ปานกลาง 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความ
ต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ทา่น
ได้เพียงใด 

- ๓ ๘๐ ๑๗ - ๒.๘๖ ปานกลาง 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/
ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

- - ๗๘ ๒๒ - ๒.๗๘ ปานกลาง 

๔. การด าเนินการมีประสิทธภิาพบรรลุ
ตามเปูาหมายตามแผนฯ 

๑ ๑ ๗๙ ๑๙ - ๒.๘๔ ปานกลาง 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และ
มีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของ
เทศบาลฯ 

๒ - ๗๗ ๒๑ - ๒.๘๓ ปานกลาง 
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 ผลการประเม ินพบว ่า ภาพรวมผ ู้ตอบแบบสอบถามของประชาชนผู้มีส่วนรว่มโครงการ ม ีความพึง
พอใจต ่อโครงการที่มีการด าเนินการที่ผ่านมา โดยสรุปผลดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ พบว่า
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ ปานกลาง (๒.๘๑) 
ประเด็นที่ ๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด พบว่าภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ ปานกลาง (๒.๘๖) 
ประเด็นที่ ๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ 
พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ ปานกลาง (๒.๗๘) 
ประเด็นที่ ๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ ปานกลาง (๒.๘๔) 
ประเด็นที่ ๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ พบว่า
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ ปานกลาง (๒.๘๓) 
 
 

 
 

ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง๕ประเด็น มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับปานกลาง (๒.๘๒) 

 
 
 
 

๒.๗๔ 

๒.๗๖ 

๒.๗๘ 

๒.๘๐ 

๒.๘๒ 

๒.๘๔ 

๒.๘๖ 

๒.๘๘ 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทุ่งหลวง ซอย ๑ สายศาลเจ้า – หนองไร่ ม.๑ ต.ทุ่งหลวง  
ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ระดบัความพงึพอใจ 
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 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทุ่งหลวง ซอย ๑ สายศาลเจ้า – หนองไร่ ม.๑  
ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ได้ท าการแบ่งตามระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด ตามล าดับ โดยสรุปผลได้ดังนี้ 
ตารางที่ ๑ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีตทุ่งหลวง ซอย ๑ สายศาลเจ้า – หนองไร่ ม.๑ ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี - 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด - 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ - 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๑% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๒% 

 
จากตารางที่ ๑ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ทุ่งหลวง ซอย ๑ สายศาลเจ้า – หนองไร่ ม.๑ ต.ทุ่งหลวง ตามยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สรุปผลดังนี้ 

- ไมม่ีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับมากท่ีสุด 

- ไมม่ีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด 
ในระดับมากท่ีสุด 

- ไมม่ีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับมากที่สุด 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับมากที่สุด 
จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับมากท่ีสุด จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ 
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ตารางที่ ๒ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีตทุ่งหลวง ซอย ๑ สายศาลเจ้า – หนองไร่ ม.๑ ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยู่ในระดับ มาก 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๒% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๓% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ - 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๑% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ - 

 
จากตารางที่ ๒ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ทุ่งหลวง ซอย ๑ สายศาลเจ้า – หนองไร่ ม.๑ ต.ทุ่งหลวง ตามยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับมาก จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับมาก ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓ 

- ไมม่ีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับมาก  

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับมาก จ านวน 
๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑ 

- ไมม่ีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของ
เทศบาลฯ ในระดับมาก 
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ตารางที่ ๓ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีตทุ่งหลวง ซอย ๑ สายศาลเจ้า – หนองไร่ ม.๑ ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๗๗% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๘๐% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๗๘% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๗๙% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๗๗% 

 
จากตารางที่ ๓ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ทุ่งหลวง ซอย ๑ สายศาลเจ้า – หนองไร่ ม.๑ ต.ทุ่งหลวง ตามยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับปานกลาง จ านวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับระดับปานกลาง จ านวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับปานกลาง จ านวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับปานกลาง 
จ านวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับปานกลาง จ านวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗ 
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ตารางที ่๔ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีตทุ่งหลวง ซอย ๑ สายศาลเจ้า – หนองไร่ ม.๑ ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยู่ในระดับ น้อย 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๒๑% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๑๗% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๒๒% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๑๙% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๒๑% 

 
จากตารางที่ ๔ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ทุ่งหลวง ซอย ๑ สายศาลเจ้า – หนองไร่ ม.๑ ต.ทุ่งหลวง ตามยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับน้อย จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับน้อย จ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับน้อย จ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับน้อย จ านวน 
๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับน้อย จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑ 
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ตารางที่ ๕ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีตทุ่งหลวง ซอย ๑ สายศาลเจ้า – หนองไร่ ม.๑ ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี - 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด - 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ - 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ - 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ - 

 
จากตารางที่ ๕ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ทุ่งหลวง ซอย ๑ สายศาลเจ้า – หนองไร่ ม.๑ ต.ทุ่งหลวง ตามยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สรุปผลดังนี้ 

- ไมม่ีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับน้อยที่สุด 

- ไมม่ีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด 
ในระดับน้อยที่สุด 

- ไมม่ีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับน้อยที่สุด 

- ไมม่ีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับน้อยที่สุด 
- ไมม่ีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของ

เทศบาลฯ ในระดับน้อยที่สุด 
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จากการส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการด าเนินการที่ผ่านมา (ช่วงระยะเวลาเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) 

โครงการวางท่อระบายน้ าแบบตัวยูพร้อมบ่อพักน้ าเรียบถนนสายพุพลับ – บ้านหนองวัวด า ม.๑๕ ต.ทุ่งหลวง  
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส ่วนหน ึ่งในการด าเน ินงานของเทศบาลต าบล    
ทุ่งหลวง โดยม ีจ ุดม ุ่งหมายในการค ้นหาปัจจัยท ี่ม ีผลต ่อความพ ึงพอใจของประชาชน เพ่ือนำผลการ
ประเม ินท ี่ได ้มาว ิเคราะห ์ข ้อมูลใช ้ในการเสริมสร ้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการท างานต ่อไป 
โดยได ้ท าการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้มีส่วนร่วมในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน 
๑๐๐ คน ประกอบด ้วย 
ส่วนท ี่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
 ตารางที่ ๑ เพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑.๑ ชาย ๖๒ ๖๒ 
๑.๒ หญ ิง ๓๘ ๓๘ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่เป็นเพศชาย จ านวน ๖๒ คน ค ิด
เป็นร้อยละ ๖๒ เป็นเพศหญิง จ านวน ๓๘ คน ค ิดเป ็นร้อยละ ๓๘ 

 
ตารางที ่ ๒ อายุ 
  

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๓๐ ปี ๙ ๙ 
๓๑ – ๕๐ ป ี ๔๑ ๔๑ 

๕๑ – ๖๐ ป ี
 

๓๘ ๓๘ 

๖๑ ปี ขึ้นไป 
 

๑๒ ๑๒ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่อยู่ในช่วงอายุ ๓๑ – ๕๐ ปี จ านวน 
๔๑ คน ค ิดเป็นร้อยละ ๔๑ ล าดับรองลงมา อยู่ในช่วงอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน ๓๘ คน ค ิดเป็นร้อยละ ๓๘ 
และช่วงอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ล าดับสุดท้าย อยู่ในช่วงอายุต่ ากว่า ๓๐ ปี 
จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙ 
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ตารางที ่๓ ระดับการศึกษา 
  

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา ๔๘ ๔๘ 
มัธยมศึกษา ๓๙ ๓๙ 
ปวช. – ปวส. ๑๑ ๑๑ 
ปริญญาตรี ๒ ๒ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว ่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่จบการศ ึกษาระดับประถมศึกษา
จ านวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ล าดับรองลงมา จบการศ ึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๓๙ คน คิดเปน็
ร้อยละ ๓๙ และจบการศ ึกษาระดับ ปวช. – ปวส. จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑ ล าดับสุดท้าย อยู่ใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ คน คิดเปน็ร้อยละ ๒ 
 

ตารางที ่๔ อาชีพหลัก 
  

อาชีพหลัก จ านวน (คน) ร้อยละ 
รับราชการ ๓ ๓ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑๑ ๑๑ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ๑๒ ๑๒ 
รับจ้าง ๑๔ ๑๔ 
เกษตรกร ๕๖ ๕๖ 
นักเรียน/นักศึกษา ๔ ๔ 
อ่ืนๆ..... - - 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว ่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 
๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖ ล าดับรองลงมา ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔ 
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
จ านวน ๑๑ คน คิดเปน็ร้อยละ ๑๑ ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔  
ล าดับสุดท้าย ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓ 
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ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ(ช่วงระยะเวลาเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) 
 ผลการประเม ินพบว ่า ผู้ตอบแบบสอบถามม ีความพึงพอใจต ่อการท างานของเทศบาลในฐานะที่เป็น
ประชากรในเทศบาลต าบลทุ่งหลวงโดยสรุปผลดังนี้ 

สูตรที่น ามาใช้ในการคิดค านวณ  Mean x = (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n 
 

ผลเฉล ี่ยในการประเมินมีความหมายดังนี้ 

๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง มากที่สุด 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง มาก 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ปานกลาง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง น้อย 
๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง น้อยท ี่สุด 

 
 
ตารางสรปุผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยที่สุด 
๑ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/
แผนพัฒนาสี่ป ี

๑๔ ๒๒ ๓๗ ๒๒ ๕ ๓.๑๘ ปานกลาง 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความ
ต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ทา่น
ได้เพียงใด 

๑๓ ๑๘ ๒๕ ๓๒ ๑๒ ๒.๘๘ ปานกลาง 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/
ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

๒๐ ๑๖ ๒๔ ๓๕ ๕ ๓.๑๑ ปานกลาง 

๔. การด าเนินการมีประสิทธภิาพบรรลุ
ตามเปูาหมายตามแผนฯ 

๒๐ ๑๕ ๒๑ ๓๔ ๑๐ ๓.๐๑ ปานกลาง 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และ
มีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของ
เทศบาลฯ 

๒๑ ๑๔ ๑๙ ๓๗ ๙ ๓.๐๑ ปานกลาง 

 
 
 
 
 



28 
 

 ผลการประเม ินพบว ่า ภาพรวมผ ู้ตอบแบบสอบถามของประชาชนผู้มีส่วนรว่มโครงการ ม ีความพึง
พอใจต ่อโครงการที่มีการด าเนินการที่ผ่านมา โดยสรุปผลดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ พบว่า
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ ปานกลาง (๓.๑๘) 
ประเด็นที่ ๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด พบว่าภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ ปานกลาง (๒.๘๘) 
ประเด็นที่ ๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ 
พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ ปานกลาง (๓.๑๑) 
ประเด็นที่ ๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ ปานกลาง (๓.๐๑) 
ประเด็นที่ ๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ พบว่า
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ ปานกลาง (๓.๐๑) 
 
 

 
 
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง๕ประเด็น มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับปานกลาง (๓.๐๔) 
 
 
 

๒.๗๐ 
๒.๗๕ 
๒.๘๐ 
๒.๘๕ 
๒.๙๐ 
๒.๙๕ 
๓.๐๐ 
๓.๐๕ 
๓.๑๐ 
๓.๑๕ 
๓.๒๐ 
๓.๒๕ 

โครงการวางท่อระบายน้ าแบบตัวยูพร้อมบ่อพักน้ าเรียบถนนสายพุพลบั – บ้านหนองวัวด า ม.๑๕ ต.ทุ่งหลวง  
ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ระดบัความพงึพอใจ 
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 โครงการวางท่อระบายน้ าแบบตัวยูพร้อมบ่อพักน้ าเรียบถนนสายพุพลับ – บ้านหนองวัวด า ม.๑๕  
ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ได้ท าการแบ่งตามระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด ตามล าดับ โดยสรุปผลได้ดังนี้ 
ตารางที่ ๑ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการวางท่อระบายน้ าแบบตัวยูพร้อมบ่อพัก
น้ าเรียบถนนสายพุพลับ – บ้านหนองววัด า ม.๑๕ ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดอียู่ในระดับ มากที่สุด  
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๑๔% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๑๓% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๒๐% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๒๐% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๒๑% 

 
จากตารางที่ ๑ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการวางท่อระบายน้ าแบบตวัยูพรอ้มบ่อพักน้ าเรียบถนน
สายพุพลับ – บ้านหนองววัด า ม.๑๕ ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับมากท่ีสุด จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับมากท่ีสุด จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับมากที่สุด จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับมากที่สุด 
จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับมากท่ีสุด จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑ 
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ตารางที ่๒ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการวางท่อระบายน้ าแบบตัวยูพร้อมบ่อพัก
น้ าเรียบถนนสายพุพลับ – บ้านหนองววัด า ม.๑๕ ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดอียู่ในระดับ มาก 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๒๒% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๑๘% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๑๖% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๑๕% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๑๔% 

 
จากตารางที่ ๒ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการวางท่อระบายน้ าแบบตวัยูพรอ้มบ่อพักน้ าเรียบถนน
สายพุพลับ – บ้านหนองววัด า ม.๑๕ ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับมาก จ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับมาก จ านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับมาก จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับมาก จ านวน 
๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับมาก จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔ 
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ตารางที่ ๓ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการวางท่อระบายน้ าแบบตัวยูพร้อมบ่อพัก
น้ าเรียบถนนสายพุพลับ – บ้านหนองววัด า ม.๑๕ ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดอียู่ในระดับ ปานกลาง 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๓๗% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๒๕% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๒๔% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๒๑% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๑๙% 

 
จากตารางที่ ๓ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการวางท่อระบายน้ าแบบตวัยูพรอ้มบ่อพักน้ าเรียบถนน
สายพุพลับ – บ้านหนองววัด า ม.๑๕ ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับปานกลาง จ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับระดับปานกลาง จ านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับปานกลาง จ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับปานกลาง 
จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับปานกลาง จ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙ 
 
 
 



32 
 

ตารางที่ ๔ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการวางท่อระบายน้ าแบบตัวยูพร้อมบ่อพัก
น้ าเรียบถนนสายพุพลับ – บ้านหนองววัด า ม.๑๕ ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดอียู่ในระดับ น้อย 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๒๒% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๓๒% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๓๕% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๓๔% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๓๗% 

 
จากตารางที่ ๔ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการวางท่อระบายน้ าแบบตวัยูพรอ้มบ่อพักน้ าเรียบถนน
สายพุพลับ – บ้านหนองววัด า ม.๑๕ ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับน้อย จ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับน้อย จ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับน้อย จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับน้อย จ านวน 
๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับน้อย จ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗ 
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ตารางที่ ๕ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการวางท่อระบายน้ าแบบตัวยูพร้อมบ่อพัก
น้ าเรียบถนนสายพุพลับ – บ้านหนองววัด า ม.๑๕ ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดอียู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๕% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๑๒% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๕% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๑๐% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๙% 

 
จากตารางที่ ๕ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการวางท่อระบายน้ าแบบตวัยูพรอ้มบ่อพักน้ าเรียบถนน
สายพุพลับ – บ้านหนองววัด า ม.๑๕ ต.ทุ่งหลวง ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับน้อยที่สุด จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับน้อยที่สุด จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับน้อยที่สุด จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับน้อยที่สุด 
จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับน้อยที่สุด จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙ 
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จากการส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการด าเนินการที่ผ่านมา (ช่วงระยะเวลาเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) 

โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส ่วนหน ึ่งในการด าเน ินงานของเทศบาลต าบล    
ทุ่งหลวง โดยม ีจ ุดม ุ่งหมายในการค ้นหาปัจจัยท ี่ม ีผลต ่อความพ ึงพอใจของประชาชน เพ่ือนำผลการ
ประเม ินท ี่ได ้มาว ิเคราะห ์ข ้อมูลใช ้ในการเสริมสร ้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการท างานต ่อไป 
โดยได ้ท าการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้มีส่วนร่วมในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน 
๑๐๐ คน ประกอบด ้วย 
ส่วนท ี่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
 ตารางที่ ๑ เพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑.๑ ชาย ๕๒ ๕๒ 
๑.๒ หญ ิง ๔๘ ๔๘ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่เป็นเพศชาย จ านวน ๕๒ คน ค ิด
เป็นร้อยละ ๕๒ เป็นเพศหญิง จ านวน ๔๘ คน ค ิดเป ็นร้อยละ ๔๘ 

 
ตารางที ่ ๒ อายุ 
  

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๓๐ ปี ๒๑ ๒๑ 
๓๑ – ๕๐ ป ี ๔๙ ๔๙ 

๕๑ – ๖๐ ป ี
 

๒๙ ๒๙ 

๖๑ ปี ขึ้นไป 
 

๑ ๑ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่อยู่ในช่วงอายุ ๓๑ – ๕๐ ปี จ านวน 
๔๙ คน ค ิดเป็นร้อยละ ๔๙ ล าดับรองลงมา อยู่ในช่วงอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน ๒๙ คน ค ิดเป็นร้อยละ ๒๙ 
และช่วงอายุต่ ากว่า ๓๐ ปี จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ล าดับสุดท้าย อยู่ในช่วงอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป 
จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑ 
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ตารางที ่๓ ระดับการศึกษา 
  

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา ๒๖ ๒๖ 
มัธยมศึกษา ๖๔ ๖๔ 
ปวช. – ปวส. ๙ ๙ 
ปริญญาตรี ๑ ๑ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว ่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่จบการศ ึกษาระดับมัธยมศึกษา
จ านวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔ ล าดับรองลงมา จบการศ ึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน ๒๖ คน คิดเปน็
ร้อยละ ๒๖ และจบการศ ึกษาระดับ ปวช. – ปวส. จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙ ล าดบัสุดท้าย อยูใ่นระดับ
ปริญญาตรี จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑ 
 

ตารางที ่๔ อาชีพหลัก 
  

อาชีพหลัก จ านวน (คน) ร้อยละ 
รับราชการ ๒ ๒ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑ ๑ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ๙ ๙ 
รับจ้าง ๓๕ ๓๕ 
เกษตรกร ๕๒ ๕๒ 
นักเรียน/นักศึกษา ๑ ๑ 
อ่ืนๆ..... - - 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

  
 จากตารางพบว ่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 
๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ล าดับรองลงมา ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ 
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙ ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน ๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒ ล าดับสุดท้าย ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจและประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน ๑ คน คิดเปน็ร้อยละ ๑ ในอัตราที่เท่ากัน 
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ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ(ช่วงระยะเวลาเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) 
 ผลการประเม ินพบว ่า ผู้ตอบแบบสอบถามม ีความพึงพอใจต ่อการท างานของเทศบาลในฐานะที่เป็น
ประชากรในเทศบาลต าบลทุ่งหลวงโดยสรุปผลดังนี้ 

สูตรที่น ามาใช้ในการคิดค านวณ  Mean x = (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n 
 

ผลเฉล ี่ยในการประเมินมีความหมายดังนี้ 

๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง มากที่สุด 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง มาก 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ปานกลาง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง น้อย 
๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง น้อยท ี่สุด 

 
 
ตารางสรปุผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยที่สุด 
๑ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/
แผนพัฒนาสี่ป ี

๖ ๓๒ ๕๘ ๔ - ๓.๔ ปานกลาง 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความ
ต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ทา่น
ได้เพียงใด 

๑๐ ๕๘ ๒๗ ๕ - ๓.๗๓ มาก 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/
ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

๒๐ ๒๑ ๕๔ ๕ - ๓.๕๖ มาก 

๔. การด าเนินการมีประสิทธภิาพบรรลุ
ตามเปูาหมายตามแผนฯ 

๒๒ ๒๒ ๕๒ ๔ - ๓.๖๒ มาก 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และ
มีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของ
เทศบาลฯ 

๒๐ ๒๑ ๕๗ ๒ - ๓.๕๙ มาก 
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 ผลการประเม ินพบว ่า ภาพรวมผ ู้ตอบแบบสอบถามของประชาชนผู้มีส่วนรว่มโครงการ ม ีความพึง
พอใจต ่อโครงการที่มีการด าเนินการที่ผ่านมา โดยสรุปผลดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ พบว่า
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ ปานกลาง (๓.๔) 
ประเด็นที่ ๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด พบว่าภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๗๓) 
ประเด็นที่ ๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ 
พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๕๖) 
ประเด็นที่ ๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๖๒) 
ประเด็นที่ ๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ พบว่า
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๕๙) 
 
 

 
 
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง๕ประเด็น มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับมาก (๓.๕๘) 

๓.๒๐ 

๓.๓๐ 

๓.๔๐ 

๓.๕๐ 

๓.๖๐ 

๓.๗๐ 

๓.๘๐ 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระดบัความพงึพอใจ 
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 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ได้ท าการแบ่งตามระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด ตามล าดับ โดยสรุปผลได้ดังนี้ 
ตารางที่ ๑ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชวีิตอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 

ความพงึพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๖% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๑๐% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๒๐% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๒๒% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๒๐% 

 
จากตารางที่ ๑ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่ 
๓ การพัฒนาคุณภาพชวีิต สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับมากท่ีสุด จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับมากท่ีสุด จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับมากที่สุด จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับมากที่สุด 
จ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับมากท่ีสุด จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
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ตารางที่ ๒ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชวีิตอยู่ในระดับ มาก 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๓๒% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๕๘% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๒๑% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๒๒% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๒๑% 

 
จากตารางที่ ๒ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่ 
๓ การพัฒนาคุณภาพชวีิต สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับมาก จ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับมาก จ านวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับมาก จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับมาก จ านวน 
๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับมาก จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑ 
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ตารางที่ ๓ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชวีิตอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๕๘% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๒๗% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๕๔% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๕๒% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๕๗% 

 
จากตารางที่ ๓ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่ 
๓ การพัฒนาคุณภาพชวีิต สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับปานกลาง จ านวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับระดับปานกลาง จ านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับปานกลาง จ านวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับปานกลาง 
จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับปานกลาง จ านวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗ 
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ตารางที่ ๔ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชวีิตอยู่ในระดับ น้อย 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๔% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๕% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๕% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๔% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๒% 

 
จากตารางที่ ๔ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่ 
๓ การพัฒนาคุณภาพชวีิต สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับน้อย จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับน้อย จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับน้อย จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับน้อย จ านวน 
๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับน้อย จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ 
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ตารางที่ ๕ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชวีิตอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี - 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด - 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ - 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ - 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ - 

 
จากตารางที่ ๔ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่ 
๓ การพัฒนาคุณภาพชวีิต สรุปผลดังนี้ 

- ไมม่ีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับน้อยที่สุด  

- ไมม่ีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด 
ในระดับน้อยที่สุด  

- ไมม่ีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับน้อยที่สุด 

- ไมม่ีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับน้อยที่สุด 
- ไมม่ีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของ

เทศบาลฯ ในระดับน้อยที่สุด 
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จากการส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการด าเนินการที่ผ่านมา (ช่วงระยะเวลาเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) 

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส ่วนหน ึ่งในการด าเน ินงานของเทศบาลต าบล    
ทุ่งหลวง โดยม ีจ ุดม ุ่งหมายในการค ้นหาปัจจัยท ี่ม ีผลต ่อความพ ึงพอใจของประชาชน เพ่ือนำผลการ
ประเม ินท ี่ได ้มาว ิเคราะห ์ข ้อมูลใช ้ในการเสริมสร ้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการท างานต ่อไป 
โดยได ้ท าการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้มีส่วนร่วมในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน 
๑๐๐ คน ประกอบด ้วย 
ส่วนท ี่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
 ตารางที่ ๑ เพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑.๑ ชาย ๔๖ ๔๖ 
๑.๒ หญ ิง ๕๔ ๕๔ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๕๔ คน ค ิด
เป็นร้อยละ ๕๔ เป็นเพศชาย จ านวน ๔๖ คน ค ิดเป ็นร้อยละ ๔๖ 

 
ตารางที ่ ๒ อายุ 
  

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๓๐ ปี ๔๖ ๔๖ 
๓๑ – ๕๐ ป ี ๓๕ ๓๕ 

๕๑ – ๖๐ ป ี
 

๑๙ ๑๙ 

๖๑ ปี ขึ้นไป 
 

- - 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่อยู่ในช่วงอายุ ต่ ากว่า ๓๐ ปี จ านวน 
๔๖ คน ค ิดเป็นร้อยละ ๔๖ ล าดับรองลงมา อยู่ในช่วงอายุ ๓๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๓๕ คน ค ิดเป็นร้อยละ ๓๕ 
ล าดับสุดท้าย อยู่ในช่วงอายุ ๕๑ – ๖๐  ปี จ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙ 
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ตารางที ่๓ ระดับการศึกษา 
  

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา ๑ ๑ 
มัธยมศึกษา ๗๓ ๗๓ 
ปวช. – ปวส. ๑๘ ๑๘ 
ปริญญาตรี ๘ ๘ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว ่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่จบการศ ึกษาระดับมัธยมศึกษา
จ านวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓ ล าดับรองลงมา จบการศ ึกษาระดับ ปวช. – ปวส. จ านวน ๑๘ คน คิดเปน็
ร้อยละ ๑๘ และจบการศ ึกษาระดับ ปริญญาตรี จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘ ล าดับสดุท้าย อยู่ในระดับ
ประถมศึกษา จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑ 
 

ตารางที ่๔ อาชีพหลัก 
  

อาชีพหลัก จ านวน (คน) ร้อยละ 
รับราชการ ๖ ๖ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๖ ๖ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ๒๗ ๒๗ 
รับจ้าง ๘ ๘ 
เกษตรกร ๙ ๙ 
นักเรียน/นักศึกษา ๔๔ ๔๔ 
อ่ืนๆ..... - - 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

  
 จากตารางพบว ่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ล าดับรองลงมา ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ านวน ๒๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๗ ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙ ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน ๘ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๘ ล าดับสดุท้าย ประกอบอาชีพรับราชการและประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 
๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖ ในอัตราที่เท่ากัน 
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ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ(ช่วงระยะเวลาเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) 
 ผลการประเม ินพบว ่า ผู้ตอบแบบสอบถามม ีความพึงพอใจต ่อการท างานของเทศบาลในฐานะที่เป็น
ประชากรในเทศบาลต าบลทุ่งหลวงโดยสรุปผลดังนี้ 

สูตรที่น ามาใช้ในการคิดค านวณ  Mean x = (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n 
 

ผลเฉล ี่ยในการประเมินมีความหมายดังนี้ 

๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง มากที่สุด 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง มาก 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ปานกลาง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง น้อย 
๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง น้อยท ี่สุด 

 
 
ตารางสรปุผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยที่สุด 
๑ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/
แผนพัฒนาสี่ป ี

๓๘ ๑๑ ๓๒ ๑๓ ๖ ๓.๖๒ มาก 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความ
ต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ทา่น
ได้เพียงใด 

๓๑ ๑๓ ๔๖ ๘ ๒ ๓.๖๓ มาก 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/
ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

๓๖ ๙ ๔๑ ๑๒ ๒ ๓.๖๕ มาก 

๔. การด าเนินการมีประสิทธภิาพบรรลุ
ตามเปูาหมายตามแผนฯ 

๓๑ ๘ ๕๒ ๙ - ๓.๖๑ มาก 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และ
มีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของ
เทศบาลฯ 

๓๕ ๙ ๕๐ ๖ - ๓.๗๓ มาก 
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 ผลการประเม ินพบว ่า ภาพรวมผ ู้ตอบแบบสอบถามของประชาชนผู้มีส่วนรว่มโครงการ ม ีความพึง
พอใจต ่อโครงการที่มีการด าเนินการที่ผ่านมา โดยสรุปผลดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ พบว่า
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๖๒) 
ประเด็นที่ ๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด พบว่าภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๖๓) 
ประเด็นที่ ๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ 
พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๖๕) 
ประเด็นที่ ๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๖๑) 
ประเด็นที่ ๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ พบว่า
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ มาก (๓.๗๓) 
 
 

 
 

 
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง๕ประเด็น มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับมาก (๓.๖๕) 

 

๓.๕๔ 
๓.๕๖ 
๓.๕๘ 
๓.๖๐ 
๓.๖๒ 
๓.๖๔ 
๓.๖๖ 
๓.๖๘ 
๓.๗๐ 
๓.๗๒ 
๓.๗๔ 

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 
ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดบัความพงึพอใจ 
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 โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ได้ท าการ
แบ่งตามระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามล าดับ โดยสรุปผลได้ดังนี้ 
ตารางที่ ๑ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุาและหมอกควัน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับ มากที่สุด 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๓๘% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๓๑% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๓๖% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๓๑% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๓๕% 

 
จากตารางที่ ๑ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครปูองกันไฟปุาและ
หมอกควัน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับมากท่ีสุด จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับมากท่ีสุด จ านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับมากที่สุด จ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับมากที่สุด 
จ านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับมากท่ีสุด จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ 
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ตารางที่ ๒ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุาและหมอกควัน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับ มาก 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๑๑% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๑๓% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๙% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๘% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๙% 

 
จากตารางที่ ๒ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครปูองกันไฟปุาและ
หมอกควัน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับมาก จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับมาก จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับมาก จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับมาก จ านวน 
๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับมาก จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙ 
 
 
 
 



49 
 

ตารางที่ ๓ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุาและหมอกควัน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับ ปานกลาง 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๓๒% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๔๖% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๔๑% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๕๒% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๕๐% 

 
จากตารางที่ ๓ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครปูองกันไฟปุาและ
หมอกควัน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับปานกลาง จ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับปานกลาง จ านวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับปานกลาง จ านวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับปานกลาง 
จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับปานกลาง จ านวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
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ตารางที่ ๔ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุาและหมอกควัน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับ น้อย 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๑๓% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๘% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๑๒% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๙% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๖% 

 
จากตารางที่ ๔ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครปูองกันไฟปุาและ
หมอกควัน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดบัน้อย จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับน้อย จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับน้อย จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับน้อย จ านวน 
๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับน้อย จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖ 
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ตารางที่ ๕ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุาและหมอกควัน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๖% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๒% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๒% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ - 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ - 

 
จากตารางที่ ๔ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครปูองกันไฟปุาและ
หมอกควัน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดบัน้อยที่สุด จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับน้อยที่สุด จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับน้อยที่สุด จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ 

- ไมม่ีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับน้อยที่สุด 
- ไมม่ีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของ

เทศบาลฯ ในระดับน้อยที่สุด 
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จากการส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการด าเนินการที่ผ่านมา (ช่วงระยะเวลาเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) 

โครงการสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ  
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส ่วนหน ึ่งในการด าเน ินงานของเทศบาลต าบล    
ทุ่งหลวง โดยม ีจ ุดม ุ่งหมายในการค ้นหาปัจจัยท ี่ม ีผลต ่อความพ ึงพอใจของประชาชน เพ่ือนำผลการ
ประเม ินท ี่ได ้มาว ิเคราะห ์ข ้อมูลใช ้ในการเสริมสร ้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการท างานต ่อไป 
โดยได ้ท าการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้มีส่วนร่วมในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน 
๑๐๐ คน ประกอบด ้วย 
ส่วนท ี่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
 ตารางที่ ๑ เพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑.๑ ชาย ๔๖ ๔๖ 
๑.๒ หญ ิง ๕๔ ๕๔ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๕๔ คน ค ิด
เป็นร้อยละ ๕๔ เป็นเพศชาย จ านวน ๔๖ คน ค ิดเป ็นร้อยละ ๔๖ 

 
ตารางที ่ ๒ อายุ 
  

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๓๐ ปี ๓๐ ๓๐ 
๓๑ – ๕๐ ป ี ๔๔ ๔๔ 

๕๑ – ๖๐ ป ี
 

๑๘ ๑๘ 

๖๑ ปี ขึ้นไป 
 

๘ ๘ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่อยู่ในช่วงอายุ ๓๑ – ๕๐ ปี จ านวน 
๔๔ คน ค ิดเป็นร้อยละ ๔๔ ล าดับรองลงมา อยู่ในช่วงอายุต่ ากว่า ๓๐ ปี จ านวน ๓๐ คน ค ิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
และช่วงอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ล าดับสุดท้าย อยู่ในช่วงอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป 
จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘ 
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ตารางที ่๓ ระดับการศึกษา 
  

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา ๒๕ ๒๕ 
มัธยมศึกษา ๓๙ ๓๙ 
ปวช. – ปวส. ๑๙ ๑๙ 
ปริญญาตรี ๑๗ ๑๗ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว ่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่จบการศ ึกษาระดับมัธยมศึกษา
จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ล าดับรองลงมา จบการศ ึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน ๒๕ คน คิดเปน็
ร้อยละ ๒๕ และจบการศ ึกษาระดับ ปวช. – ปวส. จ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ล าดับสุดท้าย อยู่ใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗ 
 

ตารางที ่๔ อาชีพหลัก 
  

อาชีพหลัก จ านวน (คน) ร้อยละ 
รับราชการ ๘ ๘ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๙ ๙ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ๑๔ ๑๔ 
รับจ้าง ๒๘ ๒๘ 
เกษตรกร ๓๑ ๓๑ 
นักเรียน/นักศึกษา ๑๐ ๑๐ 
อ่ืนๆ..... - - 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  
 จากตารางพบว ่าผ ู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ คน ส ่วนใหญ ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 
๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ล าดับรองลงมา ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘ 
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน ๑๐ คน คิดเปน็ร้อยละ ๑๐ ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙  
ล าดับสุดท้าย ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘ 
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ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ(ช่วงระยะเวลาเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) 
 ผลการประเม ินพบว ่า ผู้ตอบแบบสอบถามม ีความพึงพอใจต ่อการท างานของเทศบาลในฐานะที่เป็น
ประชากรในเทศบาลต าบลทุ่งหลวงโดยสรุปผลดังนี้ 

สูตรที่น ามาใช้ในการคิดค านวณ  Mean x = (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n 
 

ผลเฉล ี่ยในการประเมินมีความหมายดังนี้ 

๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง มากที่สุด 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง มาก 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ปานกลาง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง น้อย 
๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง น้อยท ี่สุด 

 
 
ตารางสรปุผลโดยรวมในการประเมินมีความหมายดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยที่สุด 
๑ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/
แผนพัฒนาสี่ป ี

๑๓ ๒๒ ๓๓ ๒๘ ๔ ๓.๑๒ ปานกลาง 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความ
ต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ทา่น
ได้เพียงใด 

๙ ๑๙ ๓๖ ๒๕ ๑๑ ๒.๙๐ ปานกลาง 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/
ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

๑๑ ๒๑ ๒๘ ๓๓ ๗ ๒.๙๖ ปานกลาง 

๔. การด าเนินการมีประสิทธภิาพบรรลุ
ตามเปูาหมายตามแผนฯ 

๑๐ ๒๑ ๓๖ ๒๕ ๘ ๓.๐๐ ปานกลาง 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และ
มีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของ
เทศบาลฯ 

๑๓ ๑๖ ๓๑ ๒๘ ๑๒ ๒.๙๐ ปานกลาง 
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 ผลการประเม ินพบว ่า ภาพรวมผ ู้ตอบแบบสอบถามของประชาชนผู้มีส่วนรว่มโครงการ ม ีความพึง
พอใจต ่อโครงการที่มีการด าเนินการที่ผ่านมา โดยสรุปผลดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ พบว่า
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ ปานกลาง (๓.๑๒) 
ประเด็นที่ ๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด พบว่าภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ ปานกลาง (๒.๙๐) 
ประเด็นที่ ๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ 
พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ ปานกลาง (๒.๙๖) 
ประเด็นที่ ๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ ปานกลาง (๓.๐๐) 
ประเด็นที่ ๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ พบว่า
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับ ปานกลาง (๒.๙๐) 
 
 

 
  
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง๕ประเด็น มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับปานกลาง (๒.๙๘) 

๒.๗๕ 

๒.๘๐ 

๒.๘๕ 

๒.๙๐ 

๒.๙๕ 

๓.๐๐ 

๓.๐๕ 

๓.๑๐ 

๓.๑๕ 

โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ  
ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ระดบัความพงึพอใจ 
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 โครงการสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาด้านการบรกิารประชาชน และการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี จากผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน ได้ท าการแบ่งตามระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามล าดับ โดย
สรุปผลได้ดังนี้ 
ตารางที่ ๑ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชนและการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดอียู่ในระดับ มากที่สุด  
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๑๓% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๙% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๑๑% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๑๐% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๑๓% 

 
จากตารางที่ ๑ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการตามยทุธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบา้นเมือง
ที่ด ีสรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับมากท่ีสุด จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับมากท่ีสุด จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับมากที่สุด จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับมากที่สุด 
จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับมากท่ีสุด จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓ 
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ตารางที่ ๒ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชนและการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดอียู่ในระดับ มาก 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๒๒% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๑๙% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๒๑% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๒๑% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๑๖% 

 
จากตารางที่ ๒ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการตามยทุธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบา้นเมือง
ที่ด ีสรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับมาก จ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับมาก จ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับมาก จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับมาก จ านวน 
๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับมาก จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ 
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ตารางที่ ๓ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชนและการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดอียู่ในระดับ ปานกลาง 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๓๓% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๓๖% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๒๘% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๓๖% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๓๑% 

 
จากตารางที่ ๓ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการตามยทุธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบา้นเมือง
ที่ด ีสรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับปานกลาง จ านวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับระดับปานกลาง จ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับปานกลาง จ านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับปานกลาง 
จ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับปานกลาง จ านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑ 
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ตารางที ่๔ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชนและการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดอียู่ในระดับ น้อย 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๒๘% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๒๕% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๓๓% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๒๕% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๒๘% 

 
จากตารางที่ ๔ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการตามยทุธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบา้นเมือง
ที่ด ีสรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับน้อย จ านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับน้อย จ านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับน้อย จ านวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับน้อย จ านวน 
๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับน้อย จ านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘ 
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ตารางที่ ๕ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชนและการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดอียู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

ความพึงพอใจ ผลเฉลี่ย 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี ๔% 

๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ๑๑% 

๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ ๗% 

๔. การด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ๘% 

๕. การด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ๑๒% 

 
จากตารางที่ ๕ ผลส ารวจผู้มีส่วนร่วม ๑๐๐ คน ตามโครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการตามยทุธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบา้นเมือง
ที่ด ีสรุปผลดังนี้ 

- มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี 
ในระดับน้อยที่สุด จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔ 

- มีความพึงพอใจในโครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด ใน
ระดับน้อยที่สุด จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑ 

- มีความพึงพอใจในความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้
ประชาชนทราบ ในระดับน้อยที่สุด จ านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตามแผนฯ ในระดับน้อยที่สุด 
จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘ 

- มีความพึงพอใจในการด าเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาล
ฯ ในระดับน้อยที่สุด จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 
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ส่วนที่ ๔ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  การด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลทุ่งหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561)  ที่ผ่านมา จากการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถแยก
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 
  

          ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จ้านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจ้านวนจ้ากัดไม่เพียงพอในการบริหาร

จัดการ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถด้าเนินการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้าท้าให้ไม่ทันด้าเนินกิจกรรม/โครงการในปีนั้นๆ 
3. จ้านวนโครงการที่จะด้าเนินการมีมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณในปีนั้นๆ ท้าให้แก้ไข 

ปัญหาและความต้องการของประชาชน ได้ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 
 

ข้อเสนอแนะ 
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลทุ่งหลวง ได้ประชุม

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 29  ตุลาคม 2561 
โดยมติคณะกรรมการฯ ไดมีการเสนอแนะความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อ
ผู้บริหารเพ่ือน้าไปแก้ไขและพัฒนา ดังนี้ 

1. โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แล้วไม่ได้ด้าเนินงาน หากได้ตั้ง
งบประมาณดังกล่าวไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขอให้พิจารณาด้าเนินการ และให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ให้ความส้าคัญกับตัวชี้วัดของโครงการในเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขอให้น้าไปพิจารณาด้าเนินการกับโครงการใน
ปีงบประมาณถัดไป  

  2.  โครงการที่น้ามาบรรจุ ในปีงบประมาณนั้นๆ ควรเป็นโครงการที่ส้าคัญ และจ้าเป็นต้อง
ด้าเนินการโดยเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ  

  3. ควรมีการส้ารวจโครงการที่จะด้าเนินการและตั้งงบประมาณให้ครบถ้วน เพ่ือสะดวกต่อการ
บริหารจัดการ 

  4. เทศบาลต้าบลทุ่งหลวงควรประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามลักษณะของโครงการซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างานของเทศบาลต้าบลทุ่งหลวง  
และท้าให้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

 


