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ก 
บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจ าปี 2562   

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2562 และประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2561 และการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ การโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณ ประจ าปี 2562 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
   ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
        (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควรใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  
   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   1. เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  
   2. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการด าเนินงานจากผู้ปฏิบัติ  
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ น ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม ตลอดจนให้เป็น
แนวทางในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีลักษณะเดียวกันในครั้งต่อไป 
   3. เพ่ือเสนอแนะแนวคิดรวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเสริมสร้างหลักประกันในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

ตามแผนพัฒนา...  



                                                          ข 
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ 10 แผนงาน ปีงบประมาณ 2562 มีโครงการทั้งหมดจ านวน 
148 โครงการ งบประมาณ 474,379,320 บาท โครงการที่น าไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 จ านวน 142 โครงการ งบประมาณ 460,390,700 บาท  โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  
จ านวน 62 โครงการ งบประมาณ 334,332,400 บาท น าไปตั้งเป็นข้อบัญญัติฯ จ านวน 57 โครงการ 
งบประมาณ 323,076,000 บาท  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จ านวน 68 โครงการ งบประมาณ 108,212,420 บาท น าไปตั้งเป็น
ข้อบัญญัติฯ จ านวน 67 โครงการ งบประมาณ 105,850,200 บาท  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรที่ดี จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 31,834,500 บาท น าไปตั้งเป็นข้อบัญญัติฯ จ านวน 
18 โครงการ งบประมาณ 31,464,500 บาท   
        จากโครงการที่น า ไปบรรจุ เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้นจ านวน 142 โครงการ งบประมาณ 460,390,700 บาท    
         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกัน
ประชุมก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งที่ประชุม
ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล จ านวน 5 โครงการ และได้มีการประเมินผล
ระหว่างปี จ านวน 15 โครงการ รวมทั้งหมด จ านวน 20 โครงการ  ซึ่งใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 9 และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ส่วนราชการในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ
รายงานผลการติดตามดังกล่าวให้กองแผนและงบประมาณ จ านวน 20 โครงการ รวมทั้งหมด จ านวน 40 
โครงการ 
        สรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ ได้ดังนี้     
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน 10 โครงการ 
             1) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0008 
บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสีค่ลอง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.74  
เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
             2) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0014 
บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.46  
เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  

           3) โครงการปรับปรุง… 
 



ค 
               3) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0026 
บ้านท่าม่วง – บ้านวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.72  
เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  

4) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0039 
บ้านวังอ่าง - บ้านเขาตะแคง อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.72 
เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  

5) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0053 
บ้านบางกะพ้ี - บ้านน้ าบ่อ อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.54  
เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  

6) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0062 
บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.63  
เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  

7) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0072 
บ้านร่องเพกา - บ้านสามแยกมาเจริญ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.69 
เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  

8) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0079 
บ้านหนองม่วง - บ้านชอนม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.05 
เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  

9) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 เริ่มจาก
ซอย 26 สาย 4 ถึงคลองห้วยยายไทย ต.มะนาวหวาน เชื่อมต่อ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  
ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.45 เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  

10) โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Para Asphalt Concrete สายสอง บริเวณปากซอย 
27,26 สายสอง ม.2,11 ต.หนองบัว (ทต.แก่งเสือเต้น เชื่อมต่อ อบต.หนองบัว) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  
ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.63 เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  

1.2 แผนงานการเกษตร ได้มีการติดตามและประเมินผลฯ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
จ านวน 1 โครงการ  

 - โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.09 
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
        2.1 แผนงานการศึกษา ได้มีการติดตามและประเมินผลฯ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ จ านวน 
3 โครงการ 
    1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้ 
ด าเนินการติดตามฯ จ านวน 3 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1… 



ง 
     - ครั้งที ่1  ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉล่ีย 4.60 ดําเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
     - ครั้งที่ 2 ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉล่ีย 4.36 ดําเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
     - ครั้งที ่3 ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉล่ีย 4.35 ดําเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
    2) โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉล่ีย 4.10 
ดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
    3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผลการประเมิน คะแนน
โดยรวมเฉลี่ย 4.35 ดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
    2.2 แผนงานสาธารณสขุ จํานวน 1 โครงการ 
    - โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉล่ีย 4.24  
เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  
    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ จํานวน 3 โครงการ 
               1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี  
ผลการประเมนิ คะแนนโดยรวมเฉล่ีย 4.35 เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  
              2) โครงการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ  ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉล่ีย 4.66
เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  
              3) โครงการรักษ์ฟัน  ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉล่ีย 4.65 เกณฑ์ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
         2.4 แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน 1 โครงการ    
               - โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และจติสํานึกในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน  ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉล่ีย 4.23 เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  
   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้มีการติดตามและประเมินผลฯ โดยหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการ จํานวน 7 โครงการ 
     1) โครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี ผลการประเมิน คะแนนโดยรวม
เฉลี่ย 4.78 เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
     2) โครงการส่งเสริมอาชีพ ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.70 เกณฑ์ความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
     3) โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 
4.75 เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
     4) โครงการส่งเสริมอาชีพ (โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้า 
OTOP) ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉล่ีย 3.99 ดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ในระดับ ดี 

5) โครงการเสริมสร้าง… 
 



จ 
     5) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ผลการประเมิน คะแนน
โดยรวมเฉลี่ย 4.40 ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
     6) โครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.12 
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
     7) โครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน ผลการประเมิน คะแนน
โดยรวมเฉลี่ย 4.42 ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
   2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คณะกรรมการฯ ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลฯ จ านวน 4 โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
จ านวน 6 โครงการ รวมทั้งหมด 10 โครงการ 
    1) โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผลการประเมิน คะแนนโดยรวม
เฉลี่ย 4.43 เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
    2) โครงการเที่ยวชมวัง  ฟังดนตรี  เมืองพระนารายณ์  ผลการประเมิน คะแนน
โดยรวมเฉลี่ย 4.28 เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  
    3) โครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ลุ่มน้ าป่าสัก  ผลการประเมิน 
คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.55 เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  
    4) โครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรีคัพ” ผลการประเมิน  
คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.58 เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  
    5) โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย  
ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.79 ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
    6) โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้มีกีฬาเพ่ือลูกรัก) ผลการประเมิน 
คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.73 ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
    7) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน คะแนน
โดยรวมเฉลี่ย 4.33 ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
    8) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ผลการประเมิน คะแนนโดยรวม
เฉลี่ย 4.27 ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
    9) โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน คะแนนโดยรวม
เฉลี่ย 4.37 ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
    10) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรในงานพิธีกรต่าง ๆ  
ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 3.76 ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ได้มีการติดตามและประเมินผลฯ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ จ านวน 2 โครงการ 
 

1) โครงการรณรงค์… 
 



ฉ 
    1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ผลการประเมิน คะแนน
โดยรวมเฉลี่ย 4.52 ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก  
    2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.41 
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  คณะกรรมการฯ ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลฯ จ านวน 1 โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ จ านวน 
1 โครงการ รวมทั้งหมด 2 โครงการ 
     1) โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธา รณภัย  
ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.50 เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  
     2) โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 
      - กิจกรรมที่ 1 “การจัดการความเสี่ยงและการจัดท ารายงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน” ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.15 ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ในระดับ ดีมาก 
      - กิจกรรมที่ 2 “ทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานการคลังงานพัสดุ” 
(เชิงวิชาการ) ผลการประเมิน คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 4.58 ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ในระดับ ดีมาก 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลพบุรี ประจ าปี 2562 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีด าเนินโครงการพัฒนาบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

 

****************** 



บทที่ 1 
บทน า 

 

1.  ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2542  และแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  รวมทั้งการ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รร่่อง ก าหนดอ านาจและหน้าท่่    
ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ม่หน้าท่่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนรอง   และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามท่่ระรบ่ยบ   
ท่่รัฐมนตร่ก าหนดให้การสนับสนุนในการพัฒนาท้องถิ่นและประสานให้ความร่วมม่อในการปฏิบัติหน้าท่่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่่น  รวมถึงการพัฒนาระบบการประสานพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด   
รพ่่อน าการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่่ม่ความสมดุล  คุ้มค่าทางรศรษฐกิจ 
และม่การบริหารงานอย่างม่ประสิทธิภาพ 
  ตามระรบ่ยบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่่แก้ไขรพ่ิมรติม (ฉบับท่่ 3) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะต้องให้ม่ความสอดคล้องกับแผนพัฒนารศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบาย
รัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ ารภอและนโยบายพัฒนาท้องถิ่นตามล าดับ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นรป็นรคร่่องม่อส าคัญท่่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด ารนินงานได้ตามรป้าหมายท่่วางไว้  โดยการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นม่ความส าคัญอยู่ 5 ประการ  ค่อ 
  1.  ลดความไม่แน่นอนปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่่จะรกิดข้ึนในอนาคต 
  2.  รกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ รข้ามาในองค์กร 
  3.  ท าให้การด ารนินงานขององค์กรบรรลุรป้าหมายท่่ปรารถนา 
  4.  ลดความสูญรปล่าของหน่วยงานท่่ซ้ าซ้อน 
  5.  ท าให้รกิดความชัดรจนในการด ารนินงาน 
  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะม่แผนพัฒนาท้องถิ่นท่่ด่รท่าไหร่ก็ตาม  แต่ไม่สามารถบ่งช่้  
ถึงผลการด ารนินงานท่่รกิดขึ้นได้ “ระบบการติดตาม”  (Monitoring)  จึงรป็นรคร่่องม่อส าคัญท่่จะช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด ารนินงาน รวมถึง “ระบบประรมินผล” (Evaluation) ท่่คอยรป็นตัวบ่งช่้ว่าผล 
จากการด ารนินงานรป็นไปตามหร่อบรรลุตามรป้าหมายหร่อไม่อย่างไร  รพ่่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบรขต  หร่อแม้แต่การยุติการด ารนินงาน                                   

2.  ก าหนดจุดมุ่งหมาย  และวัตถุประสงค์เฉพาะของการประเมิน 
  นักประรมินหร่อคณะผู้ประรมินจะต้องตัดสินใจก าหนดจุดมุ่งหมายหลักของการประรมินใน
ครั้งน่้ว่าจะรน้นการประรมินความก้าวหน้า  (Formative  Evaluation)  รพ่่อหาสารสนรทศประกอบการ
ตัดสินใจปรับปรุงโครงการ  ในช่วงระยะต่อไป  หร่อรน้นประรมินสรุปผลการด ารนินงานรพ่่อตัดสินความส ารร็จ  
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  อันจะน าไปสู่การตัดสินใจยุติโครงการหร่อด ารนินโครงการต่อไปในอนาคต              
ซึ่งการตัดสินใจใน  2  ทางรล่อกน่้  จะน าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์ของประรมินท่่แตกต่างกัน  ค่อ 

1.  หากมุ่งรน้นประรมินความก้าวหน้าของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการอาจรน้นการ 
ตรวจสอบความพร้อมด้านปัจจยัพ้่นฐาน  ประสิทธภิาพของกระบวนการ  จุดรด่น  จุดด้อย  ปัญหา  อุปสรรค  ในการด ารนินงาน  
ปัจจัยท่่รก่่ยวข้องกับความส ารร็จในการด ารนินงานรวมทั้งอาจศึกษาผลลัพธ์ท่่รริ่มรกิดขึ้นในระยะแรกรริม่โครงการ 

 
2. หากมุ่งรน้น... 
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 2. หากมุ่งรน้นประรมินสรุปผลการด ารนินงาน  รพ่่อการตัดสินใจท่่จะยุติหร่อด ารนินการต่อ 
กรณ่น่้วัตถุประสงค์ของโครงการ  จะรน้นศึกษาผลลัพธ์ท่่รกิดขึ้นตามท่่ก าหนดไว้ในภาพความส ารร็จ และ
ตัวช่้วัดความส ารร็จของโครงการ  ดังท่่ปรากฏในกิจกรรม จะอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติผู้ประรมินไม่ควรรน้น
ประสิทธิผลลัพธ์รพ่ยงอย่างรด่ยว  ทั้งน่้รพราะว่าหากการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายรล่อก “ด ารนินการต่อไป”  
ค าถามท่่นักบริหารจะถามนักประรมินก็ค่อ  “หากด ารนินการโครงการน่้ต่อไป  ควรปรับปรุงหร่อระมัดระวัง  
ในรร่่องใดบ้าง”  ซึ่งในกรณ่น่้หากนักประรมินรน้นตัดสินผลลัพธ์รป็นหลักไม่ได้ตรวจสอบในรร่่องกระบวนการ
หร่อปัจจัยท่่รก่่ยวข้องกับความส ารร็จรราจะไม่สามารถตอบค าถามน่้ได้ 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ในการติดตามและประรมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่  ประจ าปี  
2562 ม่วัตถุประสงค์ในการด ารนินงานดังน่้ 
  1.  รพ่่อทราบถึงความก้าวหน้าในการด ารนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2561  -  2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่ 
  2.  รพ่่อวิรคราะห์ปัญหา  อุปสรรคและข้อรสนอแนะต่าง ๆ ในการด ารนินงานจากผู้ปฏิบัติ  
ประชาชนท่่ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ  น ามาปรับปรุง  แก้ไขให้ม่ความรหมาะสม  ตลอดจนให้
รป็นแนวทางในการด ารนินโครงการ / กิจกรรม  ท่่ม่ลักษณะรด่ยวกันในครั้งต่อไป 
  3.  รพ่่อรสนอแนะแนวคิดรวมทั้งข้อรสนอแนะในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุร่ และรสริมสร้างหลักประกันในรร่่องคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการส่วนท้องถิ่น 

3.  ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล 
  3.1  การติดตามผลการด ารนินงานตามแผนพัฒนา 
                           ด ารนินการติดตามผลการด ารนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร ่  
ปีงบประมาณ 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่ 
  3.2  การประรมินระดับทัศนคติของประชาชนท่่รับบริการ 
        ประรมินระดับทัศนคติของประชาชนต่อการด ารนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุร่  ประจ าปี  2562  ในประรด็นต่าง ๆ ดังน่้ 
 3.2.1   การแก้ไขสภาพปัญหาด้านต่าง ๆ ในชุมชนได้ครอบคลุมพ้่นท่่รพ่ยงใด 

        3.2.2   การม่ส่วนร่วมในการแสดงความคิดรหน็หร่อข้อรสนอแนะตามความต้องการรพ่ยงใด 
                             3.2.3     การได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัดลพบุร่รพ่ยงใด 
          3.2.4   ความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการต่าง ๆ 
          3.2.5   ประโยชน์ท่่ได้รับจากโครงการต่าง ๆ  ตรงตามความต้องการรพ่ยงใด 
          3.2.6   การให้บริการของรจ้าหน้าท่่ม่ความประทับใจรพ่ยงใด 

  3.2.7   การได้รับทราบข้อมูลการรายงานผลการด ารนินงานขององค์การบริหารส่วน 
            จังหวัดลพบุร่รพ่ยงใด 
  3.2.8   ความพึงพอใจในระยะรวลาในการให้บริการ 
  3.2.9   สถานท่่รหมาะสมในการให้บริการรพ่ยงใด 
 
 
 

4. ประโยชน์ที่ได้รับ... 
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4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล 
  1.  ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการด ารนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2561  -  2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่ 
  2.  ได้น าผลการวิรคราะห์ปัญหา  อุปสรรคและข้อรสนอแนะต่าง ๆ ในการด ารนินงานจากผู้
ปฏิบัติ  ประชาชนท่่ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ  น ามาปรับปรุง  แก้ไขให้ม่ความรหมาะสม  
ตลอดจนให้รป็นแนวทางในการด ารนินโครงการ / กิจกรรม  ท่่ม่ลักษณะรด่ยวกันในครั้งต่อไป 
  3.  ได้น าข้อรสนอแนะแนวคิดรวมทั้งข้อรสนอแนะในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุร่ และรสริมสร้างหลักประกันในรร่่องคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการส่วนท้องถิ่น 
 

  กองแผนและงบประมาณ  จึงได้จัดท ารายงานการติดตามและประรมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่ ประจ าปี 2562 ฉบับน่้  รายงานผลและ
รสนอความคิดรห็นซึ่งได้จากการติดตามและประรมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่ 
รพ่่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่ รสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่  และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประรมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่่รปิดรผยต่อไป 
 

*************** 
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บทที่ 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

  รน่่องด้วยการติดตามและประรมินผลโครงการรป็นหน้าท่่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด ารนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่จึงจ ารป็นต้องม่องค์กรท่่ท าหน้าท่่
ติดตามและประรมินผลการพัฒนา  ส าหรับการติดตามและประรมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลพบุร่นั้น  ระรบ่ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และท่่แก้ไขรพ่ิมรติม (ฉบับท่่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28  ได้ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประรมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นท่่สภาท้องถิ่น
คัดรล่อก จ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่่ประชาคมท้องถิ่นคัดรล่อก จ านวนสองคน  ผู้แทน
หน่วยงานท่่รก่่ยวข้องท่่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดรล่อก จ านวนสองคน  หัวหน้าส่วนการบริหาร  ท่่คัดรล่อกกันรอง
จ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิท่่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดรล่อกจ านวนสองคน  ซึ่งการท่่คณะกรรมการมาจาก
หน่วยงานหลายฝ่ายน่้  จะท าให้การติดตามและประรมินผลรป็นไปอย่างม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
การประรมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส ารร็จของโครงการรพ่่อน าไปใช้ในการแก้ไขหร่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ระรบ่ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่่แก้ไขรพ่ิมรติม (ฉบับท่่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่่ของคณะกรรมการติดตาม
และประรมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังน่้ 
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธ่การในการติดตามและประรมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (2) ด ารนินการติดตามและประรมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (3) รายงานผลและรสนอความรห็นซึ่งได้จากการติดตามและประรมินผลแผนพัฒนา
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่ รพ่่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่รสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประรมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่่รปิดรผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและรสนอความรห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้รป็นระยะรวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในรด่อนธันวาคมของทุกปี 
    (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหร่อคณะท างาน รพ่่อช่วยปฏิบัติตามท่่รห็นสมควรใน
การติดตามและประรมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่  

ม่การก าหนดแนวทางโดยคณะกรรมการติดตามและประรมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลพบุร่ ได้ประชุมหาร่อรพ่่อก าหนดแนวทางท่่ใช้พิจารณาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะรวลา
และรคร่่องม่อในการออกติดตามประรมินผล แล้วรวบรวมผลท่่ได้รับรายงานและรสนอความรห็นต่อ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่ รพ่่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลพบุร่ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดลพบุร่ พร้อมทั้งประกาศให้
ประชาชนทราบตามล าดับ  

 

 

 

การตดิตาม...
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประรมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่อ การประรมินว่าม่การน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงรพ่ยงใด และได้ผลรป็นอย่างไรรพ่่อท่่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ในขณะรด่ยวกันก็สามารถรก็บรวบรวมข้อมูลรพ่่อใช้รป็นสมมติฐานในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การท่่จะประรมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้จ ารป็นต้อง
ประรมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อนรพ่่อน าไปสู่การวัดความส ารร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะ
แสดงให้รห็นได้ว่าการพัฒนารป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่่ยั่งย่นและตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์หร่อไม่ ดังนั้นขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประรมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้
ข้อมูล ข้อรท็จจริงอันจะน ามาสู่บทสรุปท่่ไม่บิดรบ่อนจากผลการปฏิบัติจริงท่่รกิดข้ึน 

วิธีการและขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
การติดตาม (Monitoring) 

  การติดตามนั้น จะท าให้รราทราบได้ว่าขณะน่้ได้ม่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะ
ใดแล้ว ซึ่งรทคนิคอย่างง่ายท่่สามารถใช้รป็นรคร่่องม่อในการติดตามได้ รช่น Gant Chart ท่่จะท าให้หน่วยงาน
สามารถติดตามได้ว่าการด ารนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ม่การด ารนินการในช่วงใด  ตรงก าหนดระยะรวลา
ท่่ก าหนดไว้หร่อไม่แผนปฏิบัติการก็จะรป็นรคร่่องม่อส าคัญในการติดตามผลการด ารนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 
  การประเมินผล (Evaluation) 
  การประรมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ ารป็นต้องม่รกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ
ตัวช่้วัด (Indicators) รพ่่อใช้รป็นกรอบในการประรมินรพ่่อให้รกิดความชัดรจน รป็นระบบ ม่มาตรฐานและรป็น
ท่่ยอมรับ โดยประกอบด้วยรกณฑ์ท่่ส าคัญ ใน 2 ระดับ ค่อรกณฑ์การประรมินหน่วยงาน และรกณฑ์การ
ประรมินโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังน่้ 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
  ประกอบด้วย 7 รกณฑ์ 22 ตัวช่้วัด  ดังน่ ้

1. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement) 
       รป็นการประรมินความส ารร็จโดยพิจารณารปร่ยบรท่ยบผลการด ารนินงานของหน่วยงานท่่

น านโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ท่่ก าหนดไว้ในนโยบาย   โดยรป็นการประรมินผลขององค์กร  2  ส่วน    
ค่อ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการด ารนินงานจะต้องรปิดรผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง 
อย่างต่อรน่่องและสม่ ารสมอและม่ก าหนดระยะรวลาท่่ชัดรจน อาจรป็นทุกไตรมาส หร่อผลการด ารนินงาน
ประจ าปีสัมฤทธิ์ผลรวมถึงการด ารนินงานท่่มุ่งการบรรลรุป้าหมายรชิงกลยุทธใ์นระยะยาว  โดยม่ตัวช่ว้ัดท่่ส าคัญ  ค่อ 

       ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน ค่อ 
    1.  ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) รป็นการประรมินผลผลิตรท่ยบกับรป้าหมาย       

รชิงกลยุทธ์  โดยรปร่ยบรท่ยบผลการด ารนินงานท่่รกิดข้ึนจริงกับรป้าหมายรวมขององค์กรในสายตาของสมาชิก  
ขององค์กรและประชาชนผู้รับบริการ  การประรมินผลดังกล่าวม่ลักษณะท่่รป็นพลวัตร (Dynamic) และ    
ม่ปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 

    2.  ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) รป็นการประรมินผลโดยพิจารณา
ระดับ การบรรลุรป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  โดยอาจพิจารณาผลผลิตต่อหน่วยก าลังคนระดับการบริการ
ต่อหน่วยรวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการรงิน สินทรัพย์และหน่้ท่่ไม่ก่อให้รกิด
ผลตอบแทน  (Non-performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรขององค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 

2. เกณฑ์ความเสมอภาค... 
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2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
       ประกอบด้วยตัวช่้วัดท่่ส าคัญ 4 ประการ ค่อ   

1.  การรข้าถึง รน้นความส าคัญในรร่่องโอกาสของประชาชน  โดยรฉพาะผู้ด้อยโอกาส 
ในสังคมให้ได้รับบริการสาธารณะ 

2.  การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความรป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ   
ประชาชน 

3.  การกระจายผลประโยชน์ รน้นความรป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หร่อ 
ผลตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม 

4.  ความรสมอภาค รน้นความรป็นธรรมรพ่่อให้หลักประกันรร่่องสิทธิและโอกาส 
ในการได้รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 

  3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
         ประกอบด้วยตัวช่้วัด 4 ประการ ค่อ 

1.  สมรรถนะของหน่วยงาน  รป็นตัวช่้วัดความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง            
ความต้องการของประชาชนกลุ่มรป้าหมาย 

2.  ความทั่วถึงและรพ่ยงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความรพ่ยงพอ และความ 
ครบถ้วนของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มรป้าหมายท่่รับบริการและระยะรวลาท่่บริการ 

3.  ความถ่่ในการให้บริการ  รป็นการช่้วัดระดับการบริการต่อหน่วยรวลาว่าม่ความ 
สม่ ารสมอต่อภารกิจนั้นหร่อไม่ 

4.  ประสิทธิภาพการให้บริการ  รป็นการช่้วัดประสิทธิภาพขององค์กรท่่มุ่งรน้น 
การบริการท่่รวดรร็ว ทันรวลา ม่การใช้ทรัพยากรท่่รหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจ ารป็นต้องก าหนดมาตรฐาน            
การบริการไว้รป็นแนวทาง 

4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
       ประกอบด้วยตัวช่้วัด 4 ประการ ค่อ 

1.  พันธกิจต่อสังคม รป็นตัวช่้วัดท่่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานท่่ม่ต่อสังคม
พิจารณาได้จากวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 

2.  ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  รป็นตัวช่้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากร
กลุ่มรป้าหมาย 

3.  การให้หลักประกันความรส่่ยง  รป็นตัวช่้วัดท่่ม่ความส าคัญรพ่่อให้หลักประกันว่า 
ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหร่อการชดรชยจากหน่วยงานหากม่ความรส่ยหายท่่รกิดขึ้น 
จากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4.  การยอมรับข้อผิดพลาด รป็นตัวช่้วัดถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง 
และรจ้าหน้าท่่ของหน่วยงานท่่จะยอมรับต่อสาธารณชนในกรณ่รกิดความผิดพลาดในการบริหารหร่อการ 
ปฏิบัติงาน 

5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
         ประกอบด้วยตัวช่้วัดท่่ส าคัญ 4 ประการ ค่อ 

 1.  การก าหนดประรด็นปัญหา ท่่มาจากประชาชนผู้รับบริการและม่การพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญ 

 2.  การรับฟัง… 
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2.  การรับฟังความคิดรห็น รป็นตัวช่้วัดถึงระบบรปิดกว้างในการรับฟังความคิดรห็น
และข้อรสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 

3.  มาตรการรชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา รป็นตัวช่้วัดการตอบสนองในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้รับบริการท่่ม่ทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งรปิดกว้างให้สาธารณชน 
ได้รับทราบและมส่่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4.  ความรวดรร็วการแก้ปัญหา รป็นตัวช่้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาการให้ 
ความส าคัญและการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดรร็ว  ม่ประสิทธิภาพ  ไม่ละรลยรพิกรฉยต่อปัญหา 

6. เกณฑ์ความพึงพอใจ 
        ประกอบด้วยตัวช่้วัด 2 ประการ ค่อ 

1.  ระดับความพึงพอใจ รป็นตัวช่้วัดความรห็นของประชาชนท่่ม่ต่อหน่วยงานซึ่ง 
รก่่ยวข้องกับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

2.  การยอมรับหร่อคัดค้าน รป็นตัวช่้วัดระดับการยอมรับมาตรการนโยบายของ 
หน่วยงาน  ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหร่อคัดค้าน รน่่องมาจากผลกระทบของนโยบายของ
หน่วยงาน 

  7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 
             ประกอบด้วยตัวช่้วัดท่่ส าคัญ 2 ประการ ค่อ 

1.  ผลกระทบภายนอก รป็นตัวช่้วัดว่าหน่วยงานก่อให้รกิดผลกระทบ  ซึ่งสร้าง 
ความรส่ยหายจากการด ารนินงานแก่ประชาชนหร่อไม่   โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่่จากการรส่ยหายท่่
รกิดข้ึน  รช่น การก่อสร้างถนนขวางทางน้ าหลากท าให้รกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ 

2.  ต้นทุนทางสังคม รป็นตัวช่้วัดผลรส่ยหายท่่สังคมต้องแบกภาระ  รช่น  ค่าใช้จ่าย    
ในการฟื้นฟูบูรณะความรส่ยหายท่่รกิดข้ึน 
  รกณฑ์และตัวช่้วัดผลการด ารนินงานจะรป็นการพิจารณารกณฑ์รวม (Multiple criteria 
and indicators) และสามารถใช้รป็นกรอบหร่อรคร่่องม่อในการประรมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการ
ด ารนินงานในภาพรวม   รพ่่อใช้รป็นบรรทัดฐานในการรปร่ยบรท่ยบผลการด ารนินงานกับระดับการบรรลุผล  
และการสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหร่อประชากรกลุ่มรป้าหมาย ส าหรับค่าตัวแปร (Attributes)  
อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการด ารนินงานของหน่วยงาน 
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่  ใช้รกณฑ์ในการติดตามและประรมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปี 2562 ดังน่้  
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม 
                - ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการ ม่การทอดแบบตามสภาพความรหมาะสมของพ้่นท่่
โครงการนั้น ๆ โดยการสัมภาษณ์ ลักษณะของรคร่่องม่อแบบสอบถาม ม่ 3 ส่วน ดังน่้  
                            ส่วนแรก  รป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  รป็นลักษณะแบบส ารวจ
รายการตามความรหมาะสมของแต่ละโครงการ ส่วนใหญ่ม่ 4 ข้อ รช่น รพศ อายุ การศึกษา อาช่พ รป็นต้น 
                            ส่วนท่ส่อง  รป็นข้อมูลรก่่ยวกับความพึงพอใจในการด ารนินโครงการของแต่ละ
โครงการ  รช่น โครงการน่้ช่วยตอบสนองความต้องการพ่้นฐานของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพช่วิต
รพ่ยงใด โครงการน่้ช่วยพัฒนาคุณภาพช่วิตของประชาชนท่่ได้รับความรด่อดร้อนให้ม่คุณภาพช่วิตท่่ด่รพ่ยงใด  

ความพึงพอใจ... 
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ความพึงพอใจต่อผลการด ารนินโครงการฯ ส าหรับลักษณะของแบบสอบถามรป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ ค่อ มากท่่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่่สุด  
                            ส่วนท่ส่าม  รป็นแบบสอบถามปลายรปิดกับข้อรสนอแนะต่อการด ารนินงานของแต่ละโครงการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                  - สัมภาษณ์ผู้ม่ส่วนรก่่ยวข้องแต่ละโครงการ ผู้ด ารนินการออกรก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนรอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ 
                  - ด ารนินการโดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ ตรวจให้คะแนน
แบบสอบถามทั้งหมดแล้วน ามาวิรคราะห์โดยใช้โปรแกรมส ารร็จรูป SPSS รายละรอ่ยดดังน่้ 
     - ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาวิรคราะห์โดยวิธ่แจกแจงความถ่่หาค่าร้อยละ 
    - รกณฑ์การวัดและให้ความหมายระดับความรห็น/ความพึงพอใจของประชาชน 
หร่อผู้รับบริการ แบ่งออกรป็น 5 ระดับ ดังน่้ 
      5  หมายถึง  มากท่่สุด 
      4  หมายถึง  มาก 
      3  หมายถึง  ปานกลาง 
      2 หมายถึง  น้อย 
      1  หมายถึง  น้อยท่่สุด           
   - รกณฑ์การให้ความหมาย (แปลผล) ของค่ารฉล่่ย ( ) ระดับความคิดรห็น/ความพึงพอใจ
ของประชาชนหร่อผู้รับบริการ แบ่งรป็น 5 ระดับ ดังน่้ 
     ค่ารฉล่่ยระหว่าง  4.50 – 5.00  หมายความว่า  มากท่่สุด 
     ค่ารฉล่่ยระหว่าง  3.50 – 4.49 หมายความว่า มาก 
     ค่ารฉล่่ยระหว่าง  2.50 – 3.49  หมายความว่า  ปานกลาง 
     ค่ารฉล่่ยระหว่าง  1.50 – 2.49  หมายความว่า  น้อย 
     ค่ารฉล่่ยระหว่าง  1.00 – 1.49 หมายความว่า น้อยท่่สุด 

 
*************** 
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บทท่ี 3 
    การติดตามการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

ประจ าปี  2562 ไปปฏิบตัิ 
 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่  ได้ม่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา รพ่่อจัดท ารป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และน ามาจัดท างบประมาณ  ม่รายละรอ่ยดดังน่้ 
1. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  
    "ลพบุร่น่าอยู่ " 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการ
พัฒนาไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังน่้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        1.2 แผนงานการรกษตร  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
        2.1 แผนงานการศึกษา 
        2.2 แผนงานสาธารณสุข 
        2.3 แผนงานสังคมสงรคราะห์ 
        2.4 แผนงานรคหะและชุมชน 
        2.5 แผนงานสร้างความรข้มแข็งของชุมชน 
        2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
        3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

3. การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ตามกระบวนการ

ท่่บัญญัติไว้ในระรบ่ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่่แก้ไขรพ่ิมรติม (ฉบับท่่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการม่ส่วนร่วมของประชาชน รช่น การจัดรวท่ประชาคม รพ่่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการท่่แท้จริงของประชาชนในพ้่นท่่ก่อนน ามาจัดท าโครงการรพ่่อพัฒนาพ้่นท่่ ท่่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 รม่่อวันท่่ 
14 มิถุนายน 2562  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งท่่ 1/2562 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รม่่อวันท่่ 27 สิงหาคม 2562 รพ่ิมรติม ครั้งท่่ 1/2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รม่่อวันท่่ 28 
สิงหาคม 2562 รปล่่ยนแปลง ครั้งท่่ 1/2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รม่่อวันท่่ 28 สิงหาคม 2562 และ
รพ่ิมรติม ครั้งท่่ 2/2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562 รม่่อวันท่่ 20 กันยายน 2562 

 
 
 

 โดยได้ก าหนด...
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  โดยได้ก าหนดโครงการท่่จะด ารนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์  ดังน่้ 

 

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ า
นว

น 

งบประมาณ 

จ า
นว

น 

งบประมาณ 

จ า
นว

น 

งบประมาณ 

จ า
นว

น 

งบประมาณ 

จ า
นว

น 

งบประมาณ 

1. พัฒนาด้าน
การรศรษฐกิจ 

92 599,363,500 62 334,332,400 84 416,500,900 76 295,236,900 74 285,670,000 

2. พัฒนา
คุณภาพช่วิต 
พัฒนาสังคม 
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประรพณ่ท้องถิ่น 

61 50,371,470 68 108,212,420 66 199,164,745 65 52,729,220 59 32,008,000 

3. รสริมสร้าง
การรม่อง การ
บริหารจดัการ
องค์กรท่่ด่ 

16 28,355,000 18 31,834,500 18 28,188,500 18 28,426,000 18 28,426,000 

รวม 169 678,089,970 148 474,379,320 168 643,854,145 159 376,392,120 151 346,104,000 
 
 

4. การจัดท างบประมาณ 

 ผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รม่่อวันท่่ 7 กันยายน 2561 และการโอนตั้งจ่ายรายการใหม ่การโอนลด/โอนรพิ่มงบประมาณ ประจ าปี 2562 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน่้   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
1. พัฒนาด้านการรศรษฐกิจ 57 323,076,000 
2. พัฒนาคุณภาพช่วิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม  
   ประรพณ่ท้องถิ่น 

67 105,850,200 

3. รสริมสร้างการรม่อง การบริหารจัดการองค์กรท่่ด่ 18 31,464,500 
รวม 142 460,390,700 

 
************** 

 
 

 



ข้อบญัญตัิ
งบประมาณที่
ด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
                  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แบบ ผ.02)

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 2,602,000 1,880,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 40/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0003 บา้นปา่หวาย - 6/62 = 722,000 บ.

บา้นโคกล าพาน อ าเภอเมือง จังหวดัลพบรีุ
2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 3,840,000 3,520,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0005 บา้นง้ิวราย - บา้นดอนโพธิ์ กันเงิน
อ าเภอเมือง จังหวดัลพบรีุ

3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 3,519,000 2,650,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 46/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0007 บา้นดงจ าปา - บา้นไร่ 6/62 = 869,000 บ.

อ าเภอเมือง จังหวดัลพบรีุ
4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 4,000,000 3,510,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 67/2562

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0008 บา้นไผ่หน้ากระดาน - 6/62 = 490,000 บ.

บา้นส่ีคลอง อ าเภอเมือง จังหวดัลพบรีุ
5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 1,819,000 1,560,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 68/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0014 บา้นสระวงั - 6/62 = 258,480 บ.

บา้นด่านกระเบา อ าเภอเมือง จังหวดัลพบรีุ
6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 10,100,000 8,965,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 49/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0016 แยกทางหลวงหมายเลข 1 4/62 = 1,135,000 บ.

– กองบนิ 2 อ าเภอเมือง จังหวดัลพบรีุ
7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 11,626,000 6,666,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 80/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0020 บา้นช่องสาริกา - 6/62 = 4,960,000 บ.

บา้นค าพราน อ าเภอพฒันานิคม จังหวดัลพบรีุ
8 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 1,834,000 1,550,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 72/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0023 บา้นทรัพย์ส าราญ - 6/62 = 284,000 บ.

บา้นดงลาน อ าเภอพฒันานิคม จังหวดัลพบรีุ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

บทที่ 4
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

ที่ โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

จ านวนงบประมาณ  (บาท)

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดลพบุรี ประจ าปี 2562 ไปปฏบิัติ

(ในห้วงระยะเวลาต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)  โดยแยกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้น าโครงการ/กิจกรรมพัฒนาไปด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ข้อบญัญตัิ
งบประมาณที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุที่ โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

จ านวนงบประมาณ  (บาท)

9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 8,149,000 6,160,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 45/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0024 บา้นหนองมะดัน - 6/62 = 1,989,000 บ.

บา้นคลองหว้ยไผ่ อ าเภอพฒันานิคม จังหวดัลพบรีุ
10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 6,000,000 4,750,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 73/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0025 บา้นวงักระทุ่ม - 6/62 = 1,250,000 บ.

บา้นชอนบอน อ าเภอโคกส าโรง จังหวดัลพบรีุ
11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 7,260,000 5,470,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 48/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0026 บา้นทา่ม่วง - บา้นวงัจั่น 6/62 = 1,790,000 บ.

อ าเภอโคกส าโรง จังหวดัลพบรีุ
12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 4,371,000 - กองช่าง ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0027 บา้นเพนียด - ได้ส ารวจพืน้ทีใ่หม่

บา้นหนองใหญ่ อ าเภอโคกส าโรง จังหวดัลพบรีุ 6/62 = 286,000 บ.

4,085,000 3,550,000 โอนต้ังจ่ายใหม่ 2/62

กันเงิน 14/62 = 535,000 บ.

13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 23,652,000 18,700,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 44/2562

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0037 โรงโม่หนินิยมชัย - 6/62 = 4,952,000

บา้นบอ่น้ า อ าเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบรีุ
14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 9,319,000 8,620,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 43/2562

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0039 บา้นวงัอ่าง - 4/62 = 699,000 บ.

บา้นเขาตะแคง อ าเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบรีุ
15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 20,225,000 16,230,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 50/2562

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0040 บา้นเขาตะแคง - 6/62 = 3,995,000 บ.

บา้นเขาน้อย อ าเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบรีุ
16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 3,777,000 3,470,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 66/2562

Concrete สาย ลบ.ถ 1-0041 บา้นซับตะเคียน - 6/62 = 307,000 บ.

บา้นหนองโก อ าเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบรีุ
17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 18,812,000 15,160,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 47/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0042 บา้นบางคู้ - 6/62 = 3,652,000

บา้นไผ่ตะล่อม อ าเภอทา่วุง้ จังหวดัลพบรีุ
18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 1,710,000 1,600,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 70/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0049 บา้นหนองกระเบยีน - 6/62 = 110,000 บ.

บา้นชอนม่วง อ าเภอบา้นหมี่ จังหวดัลพบรีุ



~ 15 ~

ข้อบญัญตัิ
งบประมาณที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุที่ โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

จ านวนงบประมาณ  (บาท)

19 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 9,543,000 6,500,991.13 กองช่าง ลงนามสัญญา 55/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0053 บา้นบางกระพี้ - 6/62 = 3,042,000 บ.

บา้นน้ าบอ่ อ าเภอบา้นหมี่ จังหวดัลพบรีุ
20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 5,317,000 3,000,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 58/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0060 บา้นหนองไก่เขี่ย - 6/62 = 2,317,000 บ.

บา้นทะเลวงัวดั อ าเภอทา่หลวง จังหวดัลพบรีุ
21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 4,306,000 2,975,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 42/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0061 บา้นเนินสวอง - 6/62 = 1,331,000 บ.

บา้นคลองไทร อ าเภอทา่หลวง จังหวดัลพบรีุ
22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 10,653,000 9,785,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 41/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1 - 0062 บา้นทา่หลวง - 6/62 = 868,000 บ.

บา้นวงัอ่าง อ าเภอทา่หลวง จังหวดัลพบรีุ
23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 19,161,000 15,290,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 65/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1 - 0063 บา้นหนองประดง - 6/62 = 3,871,000 บ.

บา้นทุ่งเปง้ อ าเภอทา่หลวง จังหวดัลพบรีุ
24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 10,313,000 6,199,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 64/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0067 บา้นทา่กรวด - 6/62 = 4,114,000 บ.

บา้นหนองประดง อ าเภอทา่หลวง จังหวดัลพบรีุ
25 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 6,608,000 3,990,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 62/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0068 บา้นสะพานสาม - 6/62 = 2,618,000 บ.

บา้นทา่ตะโก อ าเภอทา่หลวง จังหวดัลพบรีุ
26 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 6,934,000 4,000,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 59/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0070 บา้นดงน้อย - 6/62 = 2,934,000 บ.

บา้นเขาราบ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวดัลพบรีุ
27 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 4,887,000 3,780,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 53/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0072 บา้นร่องเพกา - 6/62 = 1,107,000 บ.

บา้นสามแยกมาเจริญ อ าเภอหนองม่วง จังหวดัลพบรีุ
28 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 17,082,000 13,510,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 61/2562

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0074 บา้นหนองอีเก้ง - 6/62 = 3,572,000 บ.

บา้นชอนสมบรูณ์ อ าเภอโคกเจริญ จังหวดัลพบรีุ อุดหนนุ = 13,510,000 บ.
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29 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 3,373,000 - กองช่าง ไม่ด าเนนิการเนือ่งจาก

Concrete สาย ลบ.ถ 1-0076 บา้นวงัทอง - เปล่ียนวธิกีารกอ่สร้างเป็นปรับปรุง

บา้นหนองโก อ าเภอล าสนธ ิจังหวดัลพบรีุ 3,373,000 2,320,000 โอนต้ังจ่ายใหม่ 2/62

กันเงิน 11/62 = 900,000 บ.

14/62 = 153,000 บ.

30 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 5,785,000 4,560,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 60/2562

Concrete สาย ลบ.ถ 1-0079 บา้นหนองม่วง - 6/62 = 1,225,000 บ.

บา้นชอนม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวดัลพบรีุ
31 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 5,532,000 4,160,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 57/2562

Concrete สาย ลบ.ถ 1-0080 บา้นหนองแดง - 6/62 = 1,372,000 บ.

บา้นหนองไก่หา้ว อ าเภอหนองม่วง จังหวดัลพบรีุ
32 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 5,742,000 3,780,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 79/2562

Concrete สาย ลบ.ถ 1-0081 บา้นหนองหนิ - 6/62 = 1,962,000 บ.

บา้นตะคร้อ อ าเภอหนองม่วง จังหวดัลพบรีุ
33 โครงการสนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ 200,000 39,100 กองช่าง

34  โครงการจัดหาวสัดุอุปกรณ์ในการจราจร 1,500,000 1,500,000 กองช่าง เพิม่เติม

    โครงการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (แบบ ผ.02)
35 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Para Asphalt Concrete 1,548,000 1,340,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 75/2562

สายสอง บริเวณปากซอย 27,26 สายสอง ม.2,11 4/62 = 10,500 บ.

ต.หนองบวั (ทต.แก่งเสือเต้น เชื่อมต่อ อบต.หนองบวั) 6/62 = 197,500 บ.

อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ
36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para Asphalt Concrete 3,914,000 3,360,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 69/2562

ซอย 22 ระหวา่งสาย 1-2 ม.3 ซอย 22 ระหวา่งสาย 6/62 = 554,000 บ.

2-3 ม.3 ซอย 22 ระหวา่งสาย 3-4 ม.5 ต.ชอนน้อย
เชื่อมต่อ ม.9 ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

37 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟลัทติ์ก 1,042,000 800,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 54/2562

คอนกรีต ม.4 เร่ิมจากซอย 26 สาย 4 ถึงคลองหว้ย 6/62 = 242,000 บ.

ยายไทย ต.มะนาวหวาน เชื่อมต่อ ต.หนองบวั 
อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

38 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para Asphalt Concrete 5,205,000 3,440,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 56/2562

ซอย 20 ระหวา่งสาย 1-2 ม.2,3 ซอย 20 ระหวา่งสาย 6/62 = 1,765,000 บ.

2-3 ม.2,3,4 ซอย 20 ระหวา่งสาย 3-4 ม.3,4,5 ต.ชอนน้อย 
เชื่อมต่อ ม.13 ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ
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39 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.6 สายหว้ยไผ่ ต.น้ าสุด 5,068,000 2,510,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 74/2562

เชื่อมต่อ ม.2 ต.หว้ยขุนราม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ 6/62 = 2,558,000 บ.

40 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. จากที่ดินนายปริญญา สืบเอง็ - - กองช่าง

ถึงบา้นนายคนึง นาคพุ่ม ม.1 ต.ยางโทน เชื่อมต่อ 2,000,000 2,000,000 14/62

ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ กันเงิน
41 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ระหวา่ง ม.2 ต.น้ าสุด 5,221,000 3,650,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 77/2562

เชื่อมต่อ ม.2 ต.หว้ยขุนราม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ 6/62 = 1,571,000 บ.

42 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ม.2,3 ต.น้ าสุด อ.พัฒนานคิม 5,786,000 4,330,000 กองช่าง ลงนามสัญญา 76/2562

เชื่อมต่อ ต.วงัม่วง อ.วงัม่วง จ.สระบรีุ 6/62 = 1,456,000 บ.

43 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE 6,900,000 6,900,000 กองช่าง 14/62

สายซอย 17 ระหวา่ง สาย 2 - 4 ม. 1,4 ต.ชอนน้อย กันเงิน
เชื่อมต่อ ม.6,7,10 ต.ช่องสาริกา อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

44 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ ม.10 ต.เกาะแกว้  2,097,000 1,740,000 กองช่าง 6/62

เชื่อมต่อ ม.4 ต.หนองแขม อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ กันเงิน
45 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ม.1 บา้นทา่มว่ง ต.หนองแขม 1,220,000 1,220,000 กองช่าง 14/62

เชื่อมต่อ ม.1 บา้นวงักระเบยีน ต.วงัจั่น อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ กันเงิน
46 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. สายเล้าไก ่(ช่วงที่ 2) ม.7 2,590,000 1,679,000 กองช่าง 6/62

ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.3 ต.สะแกราบ อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ กันเงิน 14/62 = 911,000 บ.

47 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ ม.8 ต.โคกส าโรง   1,593,000 1,590,000 กองช่าง 6/62

เชื่อมต่อ ม.1 ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ กันเงิน อุดหนนุ = 1,225,000 บ.

48 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณสายบา้นหนองแจง  1,198,000 1,195,000 กองช่าง 6/62

ม.8 ต.หนองแขม เชื่อมต่อ ม.8 บา้นชอนบอน ต.เกาะแก้ว กันเงิน
อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ

49 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ กม.9 ม.5 999,000 995,000 กองช่าง 6/62

บา้นชอนขุด ต.หนองแขม เชื่อมต่อ ม.7 บา้นนาโคก กันเงิน 14/62 = 4,000 บ.

ต.วงัจั่น อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ
50 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ ม.9 บา้นกลุ่มสิงห ์ 1,198,000 1,192,600 กองช่าง 6/62

ต.หนองแขม เชื่อมต่อ ม.7 บา้นนาโคก ต.วงัจั่น กันเงิน
อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ

51 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ม.5 ต.เพนยีด เชื่อมต่อ ม.4 1,994,000 1,990,000 กองช่าง 6/62

ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ กันเงิน
52 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหว้ยปลาหมอ (ช่วงที่ 2) 1,994,000 1,990,000 กองช่าง 6/62

ม.2 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.3 ต.เกาะแก้ว อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ กันเงิน
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53 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิว PARA - ASPHALT  3,150,000 1,960,000 กองช่าง 6/62

CONCRETE สาย ม.2 ต.เกาะรัง เชื่อมต่อ ม.5  กันเงิน
ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

321,726,000 243,281,691
                  1.2 แผนงานการเกษตร (แบบ ผ.02)

54 โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน 300,000 21,720 กองกจิการสภาฯ

55 โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 50,000 48,193 กองช่าง

56 โครงการสืบสานตามแนวพระราชด าริ (แก้มลิง) 500,000 - กองช่าง

57 โครงการก าจัดวชัพชืในแหล่งน้ า 500,000 186,090 กองช่าง 12/62 = 200,000 บ.

1,350,000 256,003
323,076,000 243,537,694    บาท

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน
                  2.1 แผนงานการศึกษา (แบบ ผ.02)

58 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหวา่งนักเรียน ครู 15,970,000 15,640,395 กองการศึกษาฯ 13/62 = 3,970,000 บ.

ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้ 14/62 = 304,000 บ.

59 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ 100,000 99,125 กองการศึกษาฯ

60 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 50,000 36,741 กองการศึกษาฯ 4/62 = 5,200 บ.

61 พฒันาสู่ความเปน็เลิศทางการศึกษาด้วยหอ้งสมุด 19,995,200 19,024,502 4/62

แหล่งการเรียนรู้ กันเงิน อุดหนนุ = 1,135,000 บ.

    โครงการเพ่ือการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  (แบบ ผ.02)
62 โครงการเปดิโลกการศึกษาสร้างปญัญาเด็กลพบรีุ 500,000 496,800 กองการศึกษาฯ 4/62 = 3,200 บ.

(งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน) เขต 1
36,615,200 35,297,563

                  2.2 แผนงานสาธารณสุข  (แบบ ผ.02)
63 โครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพในชุมชน 150,000 50,665 ส านักปลัดฯ 4/62 = 99,300 บ.

64 โครงการปอ้งกันแก้ไขปญัหาเอดส์ 100,000 52,555 ส านักปลัดฯ 4/62 = 47,400 บ.

65 โครงการรณรงค์ปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและ 1,000,000 21,097 ส านักปลัดฯ 14/62 = 890,000 บ.

โรคอุบติัใหม่
1,250,000 124,317

รวมงบประมาณแผนงาน 1.1

รวมงบประมาณแผนงาน 1.2
รวมโครงการพัฒนาตามยทุธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 57 โครงการ

รวมงบประมาณแผนงาน 2.1

รวมงบประมาณแผนงาน 2.2
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ข้อบญัญตัิ
งบประมาณที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุที่ โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

จ านวนงบประมาณ  (บาท)

                  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ (แบบ ผ.02)
66 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 3,500,000 2,452,988 ส านักปลัดฯ รายได้ = 328,932 บ.

คนชราบา้นลพบรีุ อุดหนนุ = 2,124,056 บ.

67 โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุเคล่ือนที่เชิงรุก 30,000 - ส านักปลัดฯ อุดหนุน

68 โครงการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ 200,000 198,798 ส านักปลัดฯ อุดหนุน

69 โครงการพฒันาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 40,000 34,256.50 ส านักปลัดฯ อุดหนุน

(Long Term Care)
70 โครงการใหค้วามรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล 33,000 32,544 ส านักปลัดฯ อุดหนุน

ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะหค์นชราบา้นลพบรีุ
71 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปผู้ีสูงอายุในสถานสงเคราะห์ 7,000 7,000 ส านักปลัดฯ อุดหนุน

คนชราบา้นลพบรีุ
72 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการประจ าสัปดาห์ 130,000 - ส านักปลัดฯ อุดหนุน

กิจกรรมมินิวอล์คแรลล่ีส าหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราบา้นลพบรีุและในชุมชน

73 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและวธิกีารดูแลผู้สูงอายุ 15,000 5,170 ส านักปลัดฯ อุดหนุน

ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน
74 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 20,000 5,100 ส านักปลัดฯ อุดหนุน

คนชราบา้นลพบรีุและในชุมชน
75 โครงการศึกษาโปรแกรมปอ้งกันสมองเส่ือมของผู้สูงอายุ 25,000 20,932 ส านักปลัดฯ อุดหนุน

ในสถานสงเคราะหค์นชราบา้นลพบรีุ
76 โครงการอบรมเสริมสร้างความสุขจากการประพฤติธรรม 50,000 17,780 ส านักปลัดฯ อุดหนุน

ส าหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะหค์นชราบา้นลพบรีุ
77 โครงการภาพยนตร์ "ยาบ ารุงผู้สูงอาย"ุ 15,000 3,052 ส านักปลัดฯ อุดหนุน

78 โครงการภมูิปญัญากับคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ 15,000 2,960 ส านักปลัดฯ อุดหนุน

ในสถานสงเคราะหค์นชราบา้นลพบรีุ
79 โครงการใหค้วามรู้ด้านสุขภาพในช่องปาก 7,000 3,618 ส านักปลัดฯ อุดหนุน

80 โครงการรักษฟ์นั 50,000 47,560 ส านักปลัดฯ อุดหนุน

81 โครงการจัดกจิกรรมวันส าคัญของชาติ กจิกรรมทางศาสนา 40,000 7,247 ส านักปลัดฯ

และวฒันธรรมประเพณี ส าหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราบา้นลพบรีุและในชุมชน

82 กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) บริเวณสถานสงเคราะห์ 1,718,000 1,718,000 ส านักปลัดฯ 14/62

คนชราบา้นลพบรีุ กันเงิน
5,895,000 4,557,006รวมงบประมาณแผนงาน 2.3
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ข้อบญัญตัิ
งบประมาณที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
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หมายเหตุที่ โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

จ านวนงบประมาณ  (บาท)

                  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน  (แบบ ผ.02)
83 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตส านึก 70,000 49,733 กองช่าง 4/62 = 20,000 บ.

ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
84 โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม 893,000 262,150 กองช่าง 12/62 = 400,000 บ.

963,000 311,883
                  2.5 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  (แบบ ผ.02)

85 โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหมต้่านภยัยาเสพติด 100,000 69,977 ส านักปลัดฯ

86 โครงการแก้ไขปญัหาความรุนแรงเด็กและสตรี 300,000 116,168 ส านักปลัดฯ

87 โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 400,000 347,838 ส านักปลัดฯ

88 โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียน 100,000 37,647 ส านักปลัดฯ

นักศึกษาในจังหวดัลพบรีุ
89 โครงการส่งเสริมอาชีพ 200,000 144,475 ส านักปลัดฯ

90 โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี 200,000 136,690 ส านักปลัดฯ

91 โครงการส่งเสริมอาชีพ 100,000 38,010 กองกิจการสภาฯ 4/62 = 60,000 บ.

92 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบนัครอบครัว 200,000 173,191 กองกิจการสภาฯ

4/62 = 20,000 บ.

93 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 600,000 0 กองกิจการสภาฯ 14/62 โอนลดทั้งหมด

เศรษฐกิจพอเพยีง
94 โครงการสร้างจิตส านึกพลเมือง 400,000 315,588 กองกิจการสภาฯ

95 โครงการส่งเสริมสิทธภิาคประชาชน 200,000 142,225 กองกิจการสภาฯ

96 โครงการแจกน้ าอุปโภค-บริโภคใหก้ับประชาชนที่ 500,000 44,700 กองกิจการสภาฯ

ขาดแคลนน้ าและประสบสาธารณภยั
97 โครงการเปา่ล้างบอ่น้ าบาดาล 60,000 - กองช่าง

98 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน 500,000 47,600 กองช่าง 12/62 = 200,000 บ.

99 โครงการอนุรักษพ์นัธุพ์ชืสมุนไพร 120,000 73,974 กองช่าง

รวมงบประมาณแผนงาน 2.4
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ข้อบญัญตัิ
งบประมาณที่
ด าเนินการ
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หมายเหตุที่ โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

จ านวนงบประมาณ  (บาท)

100 โครงการสืบสานตามแนวพระราชด าริ 50,000 14,715 กองช่าง

(อนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

101 โครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วถิีปราชญ์ชาวบา้น 100,000 74,445 กองการศึกษาฯ

4,130,000 1,777,243
                  2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (แบบ ผ.02)

102 โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 4,000,000 3,978,000 ส านักปลัดฯ 4/62 = 22,000 บ.

103 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น 200,000 134,350 ส านักปลัดฯ 14/62 = 64,000 บ.

104 โครงการเที่ยวชมวงัฟงัดนตรี เมืองพระนารายณ์ 1,000,000 634,980 ส านักปลัดฯ 4/62 = 365,000 บ.

105 โครงการการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยว 100,000 17,120 ส านักปลัดฯ

106 โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพธิ ีรัฐพธิ ีศาสนพธิ ี 1,600,000 1,271,085 ส านักปลัดฯ

งานประเพณีต่าง ๆ และการรับเสด็จ
107 โครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนเิวศนลุ่์มน้ า 200,000 167,400 กองกิจการสภาฯ

ปา่สัก
108 โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 1,232,000 1,232,000 กองช่าง โอนต้ังจ่ายใหม่ 

"งานพระราชพธิบีรมราชาภเิษก" พทุธศักราช 2562 และ คร้ังที่ 3/2562

แบบมาตรฐานบริเวณปลูกต้นไม้พระราชทาน
109 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและการทดสอบ 100,000 63,365 กองการศึกษาฯ

สมรรถภาพของร่างกาย
110 โครงการฝึกอบรมทกัษะกฬีาภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้มกีฬีา 400,000 364,973 กองการศึกษาฯ

เพื่อลูกรัก)
111 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์จังหวดัลพบรีุ 600,000 521,640 กองการศึกษาฯ 4/62 = 78,300 บ.

112 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 150,000 106,080 กองการศึกษาฯ

113 โครงการแข่งขันฟตุบอลต้านยาเสพติด "อบจ.ลพบรีุคัพ" 1,000,000 849,301 กองการศึกษาฯ 4/62 = 150,600 บ.

114 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวดัลพบรีุ 800,000 798,753 กองการศึกษาฯ

115 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการศิลปะการเปน็พธิกีรใน 100,000 40,450 กองการศึกษาฯ

งานพธิกีรต่าง ๆ
116 โครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน "อบจ.ลพบรีุโอเพน่" 300,000 0 กองการศึกษาฯ 14/62 โอนลดทั้งหมด

117 โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล 1,769,000 820,000 กองการศึกษาฯ

รวมงบประมาณแผนงาน 2.5
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จ านวนงบประมาณ  (บาท)

118 โครงการปพูื้นยางสังเคราะหร์อบบริเวณเคร่ือง 4,873,000 - กองการศึกษาฯ ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ออกก าลังกายกลางแจ้ง 4,804,000 4,740,000 6/62

กันเงิน
119 ติดต้ังตาข่ายปอ้งกันนกภายในสนามกีฬาพระราเมศวร 116,000 0 14/62 โอนลดทั้งหมด

ยา้ยไป ปี 63

120 โครงการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 2,470,000 2,430,000 กองการศึกษาฯ

121 เคร่ืองออกก าลังกายประจ าหอ้งฟติเนสภายในสนามกีฬา 29,284,000 24,590,740 6/62

พระราเมศวร กันเงิน อุดหนนุ = 5,251,000 บ.

122 ติดต้ังแผ่นลามเินตผนงัโรงยิมกาฬวรรณดิส (สนามแบดมนิตัน) 975,000 730,000 กองการศึกษาฯ 6/62

ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร กันเงิน
123 ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มบาดาล) ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร 24,000 23,500 กองการศึกษาฯ 6/62

124 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ (UPS) 60 KVA พร้อมระบบปอ้งกัน 900,000 900,000 กองการศึกษาฯ 11/62 = 900,000 บ.

ไฟตก ไฟเกิน ชนิด 3 เฟส พร้อมติดต้ัง ภายในสนามกีฬา กันเงิน
พระราเมศวร

56,997,000 44,413,737
105,850,200 86,481,749    บาท

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 เสรมิสรา้งการเมืองการบรหิารจัดการองค์การที่ดี
                  3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (แบบ ผ.02)

125 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย์ 50,000 8,770 ส านักปลัดฯ

126 โครงการส ารวจความพงึพอใจขององค์การบริหารส่วน 100,000 98,000 ส านักปลัดฯ บนัทกึตกลง 82/2562

จังหวดัลพบรีุ 14/62 = 2,000 บ.

127 โครงการจัดหาวสัดุการเกษตร 100,000 69,700 ส านักปลัดฯ

128 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพนัธก์ารด าเนินงานของ 750,000 600,000 ส านักปลัดฯ บนัทกึตกลง 101/2562

องค์การบริหารส่วนจังหวดัลพบรีุ
129 โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ 935,000 872,340 ส านักปลัดฯ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวดัลพบรีุ 4/62 = 62,600 บ.

130 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพด้านการเงินการคลังใหก้ับ 150,000 32,856 ส านักปลัดฯ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
131 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายการส่ือสารและโทรคมนาคม 150,000 66,111 ส านักปลัดฯ

132 โครงการอบรมเพื่อปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต 40,000 33,740 ส านักปลัดฯ

ในองค์กร
133 กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) บริเวณส านักงาน 1,809,500 1,809,500 ส านักปลัดฯ 14/62

อบจ.ลพบรีุ กันเงิน

รวมงบประมาณแผนงาน 2.6
รวมโครงการพัฒนาตามยทุธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 67 โครงการ
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ข้อบญัญตัิ
งบประมาณที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุที่ โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

จ านวนงบประมาณ  (บาท)

134 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยและจัดการเลือกต้ัง 25,000,000 878,160 กองกจิการสภาฯ 13/62 = 3,970,000 บ.

14/62 = 6,030,000 บ.

135 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 300,000 135,836 กองกจิการสภาฯ 14/62 = 161,000 บ.

136 โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปขีอง 200,000 9,835 กองแผนฯ 4/62 = 150,000 บ.

องค์การบริหารส่วนจังหวดัลพบรีุ

137 โครงการพฒันาระบบการบริหารงานคลัง 50,000 48,450 กองคลัง

138 โครงการเพิ่มศักยภาพของบคุลากร 50,000 39,300 หน่วยตรวจสอบฯ

4/62 = 10,700 บ.

29,684,500 4,702,598
                  3.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (แบบ ผ.02)

139 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน 40,000 19,760 ส านักปลัดฯ

140 รถยนต์ตรวจการณ์ 1,570,000 - ส านักปลัดฯ 6/62

14/62 = 1,568,400 บ.

141 โครงการเพิ่มศักยภาพบคุลากรด้านการปอ้งกันและ 50,000 40,563 กองช่าง

บรรเทาสาธารณภยั
    โครงการเพ่ือการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  (แบบ ผ.02)
142 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการระบบปอ้งกัน 120,000 - กองแผนฯ เพิ่มเติม

น้ าทว่ม (สถานีสูบน้ าถนนใหญ)่
1,780,000 60,323

31,464,500 4,762,921    บาท

460,390,700 334,782,364    บาทรวมโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน 142 โครงการ

รวมงบประมาณแผนงาน 3.1

     *** ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กันยายน 2562

รวมโครงการพัฒนาตามยทุธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 18 โครงการ
รวมงบประมาณแผนงาน 3.2
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจ าปี 2562 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ก าหนด
แนวทางรูปแบบเครื่องมือทางสถิติ โดยแบ่งโครงการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล ร้อยละ 10 ของโครงการ
ตามแผนงาน ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ จ านวน 10 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.  

1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.  

1-0014 บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.  

1-0026 บ้านท่าม่วง – บ้านวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
 4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.  

1-0039 บ้านวังอ่าง - บ้านเขาตะแคง อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 5. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.  

1-0053 บ้านบางกะพ้ี - บ้านน้ าบ่อ อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
 6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.  

1-0062 บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 
 7. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.  

1-0072 บ้านร่องเพกา - บ้านสามแยกมาเจริญ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
 8. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ  

1-0079 บ้านหนองม่วง - บ้านชอนม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4  

เริ่มจากซอย 26 สาย 4 ถึงคลองห้วยยายไทย ต.มะนาวหวาน เชื่อมต่อ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
 10. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Para Asphalt Concrete สายสอง บริเวณ

ปากซอย 27,26 สายสอง ม.2,11 ต.หนองบัว (ทต.แก่งเสือเต้น เชื่อมต่อ อบต.หนองบัว) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ก าหนดโครงการที่จะติดตามและประเมินผลฯ จ านวน 9 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ 
 2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 
 3. โครงการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ 
 4. โครงการรักษ์ฟัน 
 5. โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
 6. โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
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 7. โครงการเที่ยวชมวังฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ 
 8. โครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ลุ่มน้ าป่าสัก 
 9. โครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรีคัพ” 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ก าหนดโครงการที่จะติดตามและ
ประเมินผลฯ จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
  - โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 โครงการที่ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ รวมทั้งหมด จ านวน 20 โครงการ ปรากฏผลการติดตาม
และประเมินผลฯ ดังนี้ 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0008  
บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete 
สาย ลบ.ถ. 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

24 
26 

 
48 
52 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2  อายุ  20 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 40 ปี 
2.4  อายุ  41 – 50 ปี 
2.5  อายุ  51 – 60 ปี 
2.6  อายุ  มากกว่า 60  ปี 

 
- 
1 
4 
14 
16 
15 

 
- 
2 
8 
28 
32 
30 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ 

 
36 
13 
- 
1 
- 
- 

 
72 
26 
- 
2 
- 
- 

4. อาชีพ 
4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 

 
23 
18 
9 
- 
- 
- 

 
46 
36 
18 
- 
- 
- 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 52) มีอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 32) 
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 36 ราย (ร้อยละ 72) อาชีพเกษตรกร จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 46)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความต้องการ
เพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อ
โครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนินโครงการเพียงใด 

4.84 
 

4.62 
 

4.86 
 

4.46 
 

4.92 

0.422 
 

0.697 
 

0.351 
 

0.885 
 

0.340 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.74 - มากที่สุด 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี   

มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมในระดับมากที่สุด   ̅  4.74 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ถนนบางช่วงยังเป็นหลุม เป็นบ่ออยู่ ต้องการให้มีการปรับปรุง  

 

*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0014  
บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete 
สาย ลบ.ถ. 1-0014 บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0014 บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

24 
26 

 
48 
52 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2  อายุ  20 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 40 ปี 
2.4  อายุ  41 – 50 ปี 
2.5  อายุ  51 – 60 ปี 
2.6  อายุ  มากกว่า 60  ปี 

 
1 
3 
6 
11 
21 
8 

 
2 
6 
12 
22 
42 
16 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ 

 
30 
18 
1 
1 
- 
- 

 
60 
36 
2 
2 
- 
- 

4. อาชีพ 
4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 

 
24 
17 
8 
- 
1 
- 

 
48 
34 
16 
- 
2 
- 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 52) มีอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 42) 
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 30 ราย (ร้อยละ 60) อาชีพเกษตรกร จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 48)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0014 บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความต้องการ
เพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อ
โครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนินโครงการเพียงใด 

4.80 
 

4.22 
 

4.88 
 

3.54 
 

4.87 

0.452 
 

0.864 
 

0.385 
 

1.164 
 

0.355 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.46 - มาก 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0014 บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี   

มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมในระดับมาก   ̅  4.46 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ต้องการสิ่งที่ช่วยลดความเร็วของการขับขี่ยานพาหนะ เนื่องจากมีเยาวชนในหมู่บ้านแข่ง 

รถมอเตอร์ไซค์บ่อยครั้ง 
- มีคอสะพานที่ช ารุดห่างจากถนนที่ปรับปรุงประมาณ 500 เมตร 

 
*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0026  
บ้านท่าม่วง – บ้านวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete 
สาย ลบ.ถ. 1-0026 บ้านท่าม่วง – บ้านวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0026 บ้านท่าม่วง – บ้านวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

21 
29 

 
42 
58 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2  อายุ  20 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 40 ปี 
2.4  อายุ  41 – 50 ปี 
2.5  อายุ  51 – 60 ปี 
2.6  อายุ  มากกว่า 60  ปี 

 
- 
3 
3 
13 
18 
13 

 
- 
6 
6 
26 
36 
26 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ 

 
34 
11 
3 
2 
- 
- 

 
68 
22 
6 
4 
- 
- 

4. อาชีพ 
4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 

 
28 
16 
6 
- 
- 
- 

 
56 
32 
12 
- 
- 
- 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 29 ราย (ร้อยละ 58) มีอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 36) 
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 34 ราย (ร้อยละ 68) อาชีพเกษตรกร จ านวน 28 ราย (ร้อยละ 56)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร ี
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0026 บ้านท่าม่วง – บ้านวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความต้องการ
เพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อ
โครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนินโครงการเพียงใด 

4.98 
 

4.52 
 

4.98 
 

4.18 
 

4.96 

0.141 
 

0.839 
 

0.141 
 

1.044 
 

0.198 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.72 - มากที่สุด 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0026 บ้านท่าม่วง – บ้านวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี   

มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมในระดับมากที่สุด   ̅  4.72 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ระดับถนนสองฝั่งซ้าย ขวา ต่างระดับกัน ท าให้เมื่อฝนตกลงมาน้ าจะไหลลงสู่ข้างที่ต่ ากว่า 

 

*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0039  
บ้านวังอ่าง - บ้านเขาตะแคง อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete 
สาย ลบ.ถ.1-0039 บ้านวังอ่าง - บ้านเขาตะแคง อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0039 บ้านวังอ่าง - บ้านเขาตะแคง อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

28 
22 

 
56 
44 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2  อายุ  20 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 40 ปี 
2.4  อายุ  41 – 50 ปี 
2.5  อายุ  51 – 60 ปี 
2.6  อายุ  มากกว่า 60  ปี 

 
- 
1 
3 
19 
16 
11 

 
- 
2 
6 
38 
32 
22 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ 

- ไม่ได้เรียน 

 
27 
20 
2 
- 
- 
1 
1 

 
54 
40 
4 
- 
- 
2 
2 

4. อาชีพ 
4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 

 
23 
17 
10 
- 
- 
- 

 
46 
34 
20 
- 
- 
- 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 28 ราย (ร้อยละ 56) มีอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 38) 
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 27 ราย (ร้อยละ 54) อาชีพเกษตรกร จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 46)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0039 บ้านวังอ่าง - บ้านเขาตะแคง อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความต้องการ
เพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อ
โครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนินโครงการเพียงใด 

4.96 
 

4.70 
 

4.96 
 

4.08 
 

4.92 

0.198 
 

0.614 
 

0.198 
 

0.877 
 

0.274 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.72 - มากที่สุด 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0039 บ้านวังอ่าง - บ้านเขาตะแคง อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   

มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมในระดับมากที่สุด   ̅  4.72 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ไม่มี   -  

 
*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0053  
บ้านบางกะพี้ - บ้านน้ าบ่อ อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete 
สาย ลบ.ถ. 1-0053 บ้านบางกะพี้ - บ้านน้ าบ่อ อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0053 บ้านบางกะพี้ - บ้านน้ าบ่อ อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

27 
23 

 
54 
46 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2  อายุ  20 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 40 ปี 
2.4  อายุ  41 – 50 ปี 
2.5  อายุ  51 – 60 ปี 
2.6  อายุ  มากกว่า 60  ปี 

 
- 
1 
5 
18 
18 
8 

 
- 
2 
10 
36 
36 
16 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ 

 
32 
18 
- 
- 
- 
- 

 
64 
36 
- 
- 
- 
- 

4. อาชีพ 
4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 

 
26 
19 
5 
- 
- 
- 

 
52 
38 
10 
- 
- 
- 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 27 ราย (ร้อยละ 54) มีอายุ 41 - 50 ปี และอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 
ช่วงอายุละ 18 ราย (ร้อยละ 36) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 64) อาชีพเกษตรกร  
จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 52)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0053 บ้านบางกะพี้ - บ้านน้ าบ่อ อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความต้องการ
เพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อ
โครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนินโครงการเพียงใด 

4.90 
 

4.30 
 

4.92 
 

3.74 
 

4.86 

0.303 
 

0.814 
 

0.274 
 

0.828 
 

0.351 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.54 - มากที่สุด 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0053 บ้านบางกะพี้ - บ้านน้ าบ่อ อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี   

มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมในระดับมากที่สุด   ̅  4.54 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ไม่มี   -  

 

*************************** 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0062  
บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง อ าเภอท่าหลวง จังหวดัลพบุรี 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete 
สาย ลบ.ถ. 1-0062 บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0062 บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

23 
26 

 
46 
52 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2  อายุ  20 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 40 ปี 
2.4  อายุ  41 – 50 ปี 
2.5  อายุ  51 – 60 ปี 
2.6  อายุ  มากกว่า 60  ปี 

 
- 
4 
4 
14 
17 
11 

 
- 
8 
8 
28 
34 
22 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ 

 
30 
16 
3 
1 
- 
- 

 
60 
32 
6 
2 
- 
- 

4. อาชีพ 
4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 

 
25 
18 
7 
- 
- 
- 

 
50 
36 
14 
- 
- 
- 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 52) มีอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 34) 
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 30 ราย (ร้อยละ 60) อาชีพเกษตรกร จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 50)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร ี
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0062 บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความต้องการ
เพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อ
โครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนินโครงการเพียงใด 

4.88 
 

4.42 
 

5.00 
 

3.90 
 

4.94 

0.385 
 

0.758 
 

0.000 
 

0.953 
 

0.240 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.63 - มากที่สุด 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0062 บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี   

มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมในระดับมากที่สุด   ̅  4.63 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ไม่มี   -  

 

*************************** 

 

 

 

 

 

 

 



~ 39 ~ 
 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0072  
บ้านร่องเพกา - บ้านสามแยกมาเจริญ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุร ี

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete 
สาย ลบ.ถ. 1-0072 บ้านร่องเพกา - บ้านสามแยกมาเจริญ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0072 บ้านร่องเพกา - บ้านสามแยกมาเจริญ อ าเภอสระโบสถ์  
จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

27 
23 

 
54 
46 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2  อายุ  20 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 40 ปี 
2.4  อายุ  41 – 50 ปี 
2.5  อายุ  51 – 60 ปี 
2.6  อายุ  มากกว่า 60  ปี 

 
- 
2 
8 
19 
14 
7 

 
- 
4 
16 
38 
28 
14 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ 

 
34 
15 
1 
- 
- 
- 

 
68 
30 
2 
- 
- 
- 

4. อาชีพ 
4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 

 
27 
16 
7 
- 
- 
- 

 
54 
32 
14 
- 
- 
- 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 27 ราย (ร้อยละ 54) มีอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 38) 
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 34 ราย (ร้อยละ 68) อาชีพเกษตรกร จ านวน 27 ราย (ร้อยละ 54)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0072 บ้านร่องเพกา - บ้านสามแยกมาเจริญ อ าเภอสระโบสถ์  
จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความต้องการ
เพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อ
โครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนินโครงการเพียงใด 

4.98 
 

4.56 
 

4.96 
 

3.98 
 

4.98 

0.141 
 

0.705 
 

0.198 
 

0.915 
 

0.141 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.69 - มากที่สุด 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0072 บ้านร่องเพกา - บ้านสามแยกมาเจริญ อ าเภอสระโบสถ์  

จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมในระดับมากที่สุด   ̅  4.69 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ต้องการให้ท าถนนสุดสายทางถึงถนนสายหลัก 

 

*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0079  
บ้านหนองม่วง - บ้านชอนม่วง อ าเภอหนองมว่ง จังหวัดลพบุรี 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete 
สาย ลบ.ถ 1-0079 บ้านหนองม่วง - บ้านชอนม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0079 บ้านหนองม่วง - บ้านชอนม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

41 
9 

 
82 
18 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2  อายุ  20 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 40 ปี 
2.4  อายุ  41 – 50 ปี 
2.5  อายุ  51 – 60 ปี 
2.6  อายุ  มากกว่า 60  ปี 

 
- 
1 
4 
17 
12 
16 

 
- 
2 
8 
34 
24 
32 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ 
       - ไม่ได้ระบุ 

 
29 
15 
2 
3 
- 
1 
1 

 
58 
30 
4 
6 
- 
2 
2 

4. อาชีพ 
4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 
      - ไม่ได้ระบุ 

 
45 
1 
3 
- 
- 
1 
1 

 
90 
2 
6 
- 
- 
2 
2 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 41 ราย (ร้อยละ 82) มีอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 34) 
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 29 ราย (ร้อยละ 58) อาชีพเกษตรกร จ านวน 45 ราย (ร้อยละ 90)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0079 บ้านหนองม่วง - บ้านชอนม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความต้องการ
เพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อ
โครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนินโครงการเพียงใด 

4.32 
 

4.18 
 

4.22 
 

3.46 
 

4.06 

0.653 
 

0.774 
 

0.737 
 

1.014 
 

0.767 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.05 - มาก 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0079 บ้านหนองม่วง - บ้านชอนม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  

จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมในระดับมาก   ̅  4.05 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- บริเวณสิ้นสุดการปรับปรุงถนนไม่เรียบ มีระดับสูงต่ าชัดเจน อาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้ถนนได้ 

 
 

*************************** 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 เริ่มจากซอย 26 สาย 4  
ถึงคลองห้วยยายไทย ต.มะนาวหวาน เชื่อมต่อ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 เริ่มจากซอย 26 สาย 4 ถึงคลองห้วยยายไทย ต.มะนาวหวาน เชื่อมต่อ ต.หนองบัว  
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
 ตารางที ่1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 เริ่มจากซอย 26 สาย 4 ถึงคลองห้วยยายไทย ต.มะนาวหวาน เชื่อมต่อ  
ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

23 
27 

 
46 
54 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2  อายุ  20 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 40 ปี 
2.4  อายุ  41 – 50 ปี 
2.5  อายุ  51 – 60 ปี 
2.6  อายุ  มากกว่า 60  ปี 

 
- 
- 
3 
21 
12 
14 

 
- 
- 
6 
42 
24 
28 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ 

 
37 
10 
3 
- 
- 
- 

 
74 
20 
6 
- 
- 
- 

4. อาชีพ 
4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 

 
33 
11 
6 
- 
- 
- 

 
66 
22 
12 
- 
- 
- 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 27 ราย (ร้อยละ 54) มีอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 42) 
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 37 ราย (ร้อยละ 74) อาชีพเกษตรกร จ านวน 33 ราย (ร้อยละ 66)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร ี
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 เริ่มจากซอย 26 สาย 4 ถึงคลองห้วยยายไทย ต.มะนาวหวาน เชื่อมต่อ ต.หนองบัว  
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความต้องการ
เพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อ
โครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนินโครงการเพียงใด 

4.68 
 

4.10 
 

4.82 
 

3.92 
 

4.74 

0.513 
 

0.863 
 

0.438 
 

0.986 
 

0.487 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.45 - มาก 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 เริ่มจากซอย 26 สาย 4 ถึงคลองห้วยยายไทย ต.มะนาวหวาน เชื่อมต่อ  

ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมในระดับมาก   ̅  4.45 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ไม่มี   - 

 
 

*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Para Asphalt Concrete สายสอง บริเวณปากซอย 27,26  
สายสอง ม.2,11 ต.หนองบัว (ทต.แก่งเสือเต้น เชื่อมต่อ อบต.หนองบัว) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Para Asphalt Concrete  
สายสอง บริเวณปากซอย 27,26 สายสอง ม.2,11 ต.หนองบัว (ทต.แก่งเสือเต้น เชื่อมต่อ อบต.หนองบัว)  
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  
Para Asphalt Concrete สายสอง บริเวณปากซอย 27,26 สายสอง ม.2,11 ต.หนองบัว (ทต.แก่งเสือเต้น เชื่อมต่อ  
อบต.หนองบัว) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

24 
26 

 
48 
52 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2  อายุ  20 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 40 ปี 
2.4  อายุ  41 – 50 ปี 
2.5  อายุ  51 – 60 ปี 
2.6  อายุ  มากกว่า 60  ปี 

 
- 
3 
3 
10 
19 
15 

 
- 
6 
6 
20 
38 
30 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ 
      - ไม่ได้เรียน 

 
39 
9 
1 
- 
- 
1 
1 

 
78 
18 
2 
- 
- 
2 
2 

4. อาชีพ 
4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 

 
33 
11 
6 
- 
- 
- 

 
66 
22 
12 
- 
- 
- 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 52) มีอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 38) 
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 39 ราย (ร้อยละ 78) อาชีพเกษตรกร จ านวน 33 ราย (ร้อยละ 66)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Para Asphalt 
Concrete สายสอง บริเวณปากซอย 27,26 สายสอง ม.2,11 ต.หนองบัว (ทต.แก่งเสือเต้น เชื่อมต่อ อบต.หนองบัว)  
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความต้องการ
เพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อ
โครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนินโครงการเพียงใด 

4.78 
 

4.50 
 

4.90 
 

4.10 
 

4.86 

0.465 
 

0.707 
 

0.303 
 

0.931 
 

0.351 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.63 - มากที่สุด 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  
Para Asphalt Concrete สายสอง บริเวณปากซอย 27,26 สายสอง ม.2,11 ต.หนองบัว (ทต.แก่งเสือเต้น เชื่อมต่อ  

อบต.หนองบัว) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมในระดับมากที่สุด   ̅  4.63 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ถนนสูงกว่าบ้าน ท าให้น้ าไหลเข้าบ้าน 

 

*************************** 
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โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ 
 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

13 
37 
 

 
26 
74 
 

2. อายุ 
2.1  อายุ  14 ปี 
2.2  อายุ  15 ปี 
2.3  อายุ  16 ปี 
2.4  อายุ  17 ปี 
2.5  อื่น ๆ  
 

 
- 

24 
25 
1 
- 
 

 
- 

48 
50 
2 
- 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 37 ราย (ร้อยละ 74) มีอายุ 16 ปี จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 50)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. จากการอบรมครั้งที่ผ่านมา นักเรียนได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ได้มากน้อยเพียงใด 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ 
เอชไอวีไปใช้ในการป้องกันตนเอง ได้มากน้อยเพียงใด 
3. นักเรียนคิดว่าโครงการนี้สามารถป้องกันการแพร่เชื้อ 
เอชไอวีของโรคเอดส์ ได้มากน้อยเพียงใด 
4. นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะ ที่ได้รับจากการ
อบรม ไปถ่ายทอดให้เพ่ือนหรือคนใกล้ชิด ได้มากน้อย
เพียงใด 
5. นักเรียนคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์และเกิดความคุ้มค่า
กับนักเรียน มากน้อยเพียงใด 

4.18 
 

4.36 
 

4.10 
 

4.30 
 
 

4.28 
 

0.629 
 

0.693 
 

0.707 
 

0.707 
 
 

0.834 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.24 - มาก 
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สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์   

มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมในระดับมาก   ̅  4.24 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- โครงการนี้ท าให้รู้จักวิธีการป้องกันโรคเอดส์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนอย่างมาก 
- การอบรมท าให้ได้ความรู้อย่างมาก และได้เข้าใจในหลาย ๆ เรื่อง 
- ควรจัดโครงการนี้ต่อไป เพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 
- ควรท าโครงการนี้ทุกปี 
- สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตได้ 
- ช่วยกันรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

 

*************************** 
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร ี

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 
คนชราบ้านลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

21 
29 
 

 
42 
58 
 

2. อายุ 
2.1  อายุ  50 - 59 ปี 
2.2  อายุ  60 - 69 ปี 
2.3  อายุ  70 - 79 ปี 
2.4  อายุ  80 - 89 ปี 
2.5  อายุ  90 ปีขึ้นไป 
 

 
- 

17 
17 
16 
- 
 

 
- 

34 
34 
32 
- 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาตอนต้น 
3.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
3.4  ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.5  ปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ โปรดระบุ.................. 
      - ไม่ได้เรียน 

 
29 
3 
2 
3 
3 
10 
10 

 
58 
6 
4 
6 
6 
20 
20 
 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 29 ราย (ร้อยละ 58) มีอายุ 60 – 69 ปี และอายุ 70 - 79 ปี  
เท่ากัน จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 34) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 29 ราย (ร้อยละ 58)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านมีความพึงพอใจอาหารที่ได้รับประทานครบทุกมื้อ 
มากน้อยเพียงใด 
2. ท่านมีความพึงพอใจเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  เครื่องหลับนอน
ที่ได้รับ มากน้อยเพียงใด 
3. ท่านมีความพึงพอใจในสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นที่ได้รับ 
มากน้อยเพียงใด 
4. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์ และท าให้คุณภาพชีวิต
ของท่านดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
 

4.30 
 

4.44 
 

4.24 
 

4.44 
 

 

0.886 
 

0.644 
 

0.744 
 

0.733 
 

 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.35 - มาก 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมในระดับมาก   ̅  4.35 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ข้าวต้มตอนเช้ามีรสชาติเค็มเกินไป 
- อาหารบางเมนูมีรสชาติจัดเกินไป 
- อาหารไม่ค่อยถูกปาก ขาดอาหารเสริม 
- ต้องการเสื้อแต่งกายที่เป็นแขนยาว 

 
*************************** 
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โครงการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

17 
33 
 

 
34 
66 
 

2. อายุ 
2.1  อายุ  50 - 59 ปี 
2.2  อายุ  60 - 69 ปี 
2.3  อายุ  70 - 79 ปี 
2.4  อายุ  80 - 89 ปี 
2.5  อายุ  90 ปีขึ้นไป 
 

 
- 

11 
22 
17 
- 
 

 
- 

22 
44 
34 
- 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาตอนต้น 
3.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
3.4  ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.5  ปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ โปรดระบุ.................. 
      - ไม่ได้เรียน 

 
32 
7 
- 
2 
3 
6 
6 

 
64 
14 
- 
4 
6 
12 
12 
 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 33 ราย (ร้อยละ 66) มีอายุ 70 – 79 ปี จ านวน 22 ราย (ร้อยละ 44) 
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 64)  

 

 

 

 

 



~ 52 ~ 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าศูนย์บริการสุขภาพฯ นี้ ช่วยบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยในเบื้องต้น มากน้อยเพียงใด 
2. ท่านได้รับความสะดวกสบายจากการให้บริการสุขภาพ
ของศูนย์บริการสุขภาพฯ มากน้อยเพียงใด 
3. ท่านได้รับการดูแลจากศูนย์บริการสุขภาพฯ มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการศูนย์บริการ
สุขภาพผู้สูงอายุ มากน้อยเพียงใด 
 

4.56 
 

4.64 
 

4.70 
 

4.74 
 

 

0.644 
 

0.563 
 

0.580 
 

0.565 
 

 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.66 - มากที่สุด 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ   

มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมในระดับมากที่สุด   ̅  4.66 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ชอบท ากิจกรรมระบายสี 
- ต้องการให้มีกิจกรรมลี้ยงเป็ด ไก่ หรือ ปลูกพืชผัก ท าสวน เพ่ือเป็นงานอดิเรก 
- การบริการให้ค าปรึกษายังไม่ประทับใจ ต้องการให้มีการน าส่งโรงพยาบาลด้วย  

หลังจากให้ค าปรึกษาแล้ว 
 

*************************** 
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โครงการรักษ์ฟัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการรักษ์ฟัน 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการรักษ์ฟัน 
 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

19 
31 
 

 
38 
62 
 

2. อายุ 
2.1  อายุ  50 - 59 ปี 
2.2  อายุ  60 - 69 ปี 
2.3  อายุ  70 - 79 ปี 
2.4  อายุ  80 - 89 ปี 
2.5  อายุ  90 ปีขึ้นไป 
 

 
- 

14 
27 
9 
- 
 

 
- 

28 
54 
18 
- 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาตอนต้น 
3.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
3.4  ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.5  ปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ โปรดระบุ.................. 
      - ไม่ได้เรียน 

 
30 
9 
3 
2 
2 
4 
4 

 
60 
18 
6 
4 
4 
8 
8 
 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 31 ราย (ร้อยละ 62) มีอายุ 70 - 79 ปี จ านวน 27 ราย (ร้อยละ 54) 
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 30 ราย (ร้อยละ 60)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการรักษ์ฟัน 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านได้รับการรักษาเบื้องต้น และบรรเทาอาการเกี่ยวกับ 
โรคในช่องปาก มากน้อยเพียงใด 
2. ผลที่ได้จากการรักษาโรคในช่องปากตรงตามความต้องการ  
มากน้อยเพียงใด 
3. เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการรักษาฯ และ
สามารถตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัย ช่วยแก้ปัญหา ให้
ข้อแนะน าในการดูแลรักษาช่องปาก ได้มากน้อยเพียงใด 
4. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์ และท าให้สุขภาพใน 
ช่องปากของท่านดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
 

4.50 
 

4.64 
 

4.70 
 
 

4.78 
 

 

0.707 
 

0.663 
 

0.544 
 
 

0.418 
 

 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.65 - มากที่สุด 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการรักษ์ฟัน   

มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมในระดับมากที่สุด   ̅  4.65 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ต้องการให้มีบริการท าฟันแบบนี้ต่อเนื่องไปทุกปี 
- ต้องการให้มีหมอฟันเพิ่ม 

 

*************************** 
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โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และจิตส านึก            
ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
และจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

103 
97 

 
51.5 
48.5 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 10 ปี 
2.2  อายุ  10 – 15 ปี 
2.3  อายุ  16 – 20 ปี 
2.6  อายุ  20 ปีขึ้นไป 

 
7 

184 
9 
0 

 
3.5 
92.0 
4.5 
0 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาตอนต้น 
3.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.6  อื่น ๆ 

 
38 
160 
0 
2 

 
19.0 
80.0 

0 
1.0 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 103 คน (ร้อยละ 51.5) มีอายุ 10-15 ปี จ านวน 184 คน  
(ร้อยละ 92.0) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 160 คน (ร้อยละ 80.0)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 
 ตารางที่ 2  ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และจิตส านึก
ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. หลังการอบรม ท่านน าความรู้มาใช้ในการลดปริมาณขยะ
และคัดแยกขยะในครัวเรือน ชุมชน และสถานศึกษา             
มากน้อยเพียงใด 
2. เมื่อท่านได้รับความรู้จากการอบรมครั้งนี้แล้ว ท่านมีความ
เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย มากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าโครงการนี้ สามารถช่วยเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ได้มากน้อยเพียงใด 
4. ท่านคิดว่าโครงการนี้ ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง และ
มีการรีไซเคิลขยะมูลฝอย ได้มากน้อยเพียงใด 
5. ท่านน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้มากน้อย
เพียงใด 

4.09 
 
 

4.03 
 

4.23 
 

4.08 
 

4.09 

0.784 
 
 

0.664 
 

0.823 
 

0.789 
 

0.837 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.10 - มาก 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกในการ

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก   ̅  4.10 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- ได้รับความรู้มากขึ้น 

- วิทยากรบรรยายได้สนุก 

- ต้องการลดปริมาณขยะ 

- ต้องการให้มีการอบรมทุก ๆ ปี 
- ต้องการให้พาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
- ต้องการให้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้วย 

- ปริมาณขยะที่โรงเรียนลดลง 

- โครงการอบรมดีมาก 

 
*************************** 
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โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณม์หาราช 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการงานแผ่นดินสมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราช 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

644 
1146 

 
36 
64 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2  อายุ  20 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 40 ปี 
2.4  อายุ  41 – 50 ปี 
2.5  อายุ  51 – 60 ปี 
2.6  อายุ  60 ปีขึ้นไป 

 
646 
340 
276 
191 
220 
117 

 
36.1 
19 

15.4 
10.7 
12.3 
6.5 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ 

- ไม่ระบุ 

 
276 
687 
199 
507 
115 
6 
6 

 
15.4 
38.4 
11.1 
28.3 
6.4 
0.3 
0.3 

4. อาชีพ 
4.1  ข้าราชการ 
4.2  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.3  พนักงานเอกชน 
4.4  เกษตรกร 
4.5  ข้าราชการบ านาญ 
4.6  นักเรียน/นักศึกษา 
4.7  อื่น ๆ 

- แม่บ้าน 
- รับจ้าง 
- ครูโรงเรียนเอกชน 
- เกษียณ 
- อิสระ 
- รับเหมา 
- เลี้ยงหลาน 
- นักท่องเที่ยว 

 
289 
273 
252 
95 
74 
750 
57 
14 
13 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

 
16.1 
15.3 
14.1 
5.3 
4.1 
41.9 
3.2 
0.78 
0.72 
0.17 
0.11 
0.11 
0.06 
0.06 
0.06 
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ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
- สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
- ช่าง           
- ไม่ระบุ 

1 
1 
18 

0.06 
0.06 
1.01 

5. พักอาศัย 
5.1  ในจังหวัดลพบุรี 
5.2  จังหวัดอ่ืน ๆ 

ภาคกลาง 
   - กรุงเทพมหานคร 
   - สระบุรี 
   - สิงห์บุรี 
   - พระนครศรีอยุธยา 
   - นครสวรรค์ 
   - นนทบุรี 
   - อ่างทอง 
   - ปทุมธานี 
   - ชัยนาท 
   - เพชรบูรณ์ 
   - พิษณุโลก 
   - นครนายก 
   - นครปฐม 
   - สมุทรสงคราม 
   - พิจิตร 
ภาคเหนือ 
   - เชียงใหม่  
   - เชียงราย 
   - น่าน 
   - อุตรดิตถ์ 
ภาคตะวันออก 
   - ชลบุร ี
   - จันทบุรี 
   - ฉะเชิงเทรา 
   - ระยอง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   - บึงกาฬ 
   - ยโสธร 
   - หนองคาย 
   - เลย 
   - นครราชสีมา 
   - อุดรธานี 

 
1358 
422 

 
64 
54 
31 
25 
19 
15 
12 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
 

10 
5 
1 
1 
 
4 
4 
2 
1 
 

16 
9 
8 
7 
6 
5 

 
75.9 
23.6 

 
3.58 
3.02 
1.73 
1.4 
1.06 
0.83 
0.67 
0.22 
0.17 
0.11 
0.11 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 

 
0.55 
0.28 
0.06 
0.06 

 
0.22 
0.22 
0.11 
0.06 

 
0.89 
0.5 
0.45 
0.39 
0.33 
0.28 
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ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
   - อุบลราชธานี 
   - ขอนแกน่ 
   - บุรีรัมย์ 
   - มหาสารคาม 
   - กาฬสินธุ์ 
   - มุกดาหาร 
   - ศรีสะเกษ  
   - สกลนคร 
ภาคตะวันตก 
   - กาญจนบุรี 
- ไม่ระบุ 

5.3  ประเทศอ่ืน ๆ 
   - ญี่ปุ่น 
   - ฝรั่งเศส 
   - กัมพูชา 
- ไม่ระบุ 

5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
 
1 
92 
10 
4 
2 
3 
1 

0.28 
0.11 
0.11 
0.11 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 

 
0.06 
5.15 
0.6 
0.24 
0.12 
0.18 
0.06 

6. หากมีการจัดโครงการในปีต่อไปท่านจะมาร่วมงานอีกหรือไม่ 
6.1  มาร่วมงาน 

        6.2  ไม่มาร่วมงาน 

 
1755 
35 

 
98 
2 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 1146 ราย (ร้อยละ 64) มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 646 ราย  
(ร้อยละ 36.1) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 687 ราย (ร้อยละ 38.4) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน 750 ราย (ร้อยละ 41.9) พักอาศัยในจังหวัดลพบุรี จ านวน 1358 ราย (ร้อยละ 75.9) และหากมีการจัด
โครงการในปีต่อไปท่านจะมาร่วมงานอีกหรือไม่ มาร่วมงาน จ านวน 1755 คน (ร้อยละ 98) 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อโครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าสถานที่จัดงานมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 
2. ท่านคิดว่าผังบริเวณการจัดงานเป็นประโยชน์ต่อ
นักท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการตกแต่งสวน การประดับไฟ แสงสว่าง มี
ความสวยงาม และน่าสนใจมากน้อยเพียงใด 
 

4.46 
 

4.36 
 

4.42 
 

0.638 
 

0.690 
 

0.710 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

4. ท่านคิดว่าโครงการนี้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดลพบุรีมากน้อย
เพียงใด 
5. ท่านคิดว่าโครงการนี้ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ  
ไดม้ากน้อยเพียงใด 

4.45 
 
 

4.48 

0.695 
 
 

0.686 
 

มาก 
 

 
มาก 

 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.43 - มาก 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้เข้าร่วมโครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   

มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก   ̅  4.43 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ข้อเสนอแนะส าหรับโครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่ี อบจ.ลพบุรี รับผิดชอบ 

- การจัดงานโดยรวมดี ดอกไม้สวยมาก ๆ แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

- ต้องการให้มีการจัดงานทุกปี  
- มีการจัดการดูแลความสะอาดอยู่ตลอดเวลา ดีมาก ๆ 

- ต้องการให้มีการเพ่ิมที่ทิ้งขยะมากกว่านี้ 
- ต้องการให้จัดสถานที่ส าหรับสักการะองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และควรจะส่งเสริมกิจกรรมใน

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมากกว่านี้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับภาพรวมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ไม่ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ) 

- การประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานทางโซเชียลมีเดียมากกว่านี้   
และมีป้ายประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ 

- กิจกรรมในช่วงกลางวันควรมีมากกว่านี้ ควรเพิ่มจุดการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้ QR CODE และให้ความส าคัญกับกลุ่มวัฒนธรรมในด้านการแสดง  
ด้านอาหาร เพ่ือแสดงความเป็นท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

- ผังการจัดงานควรแจกบริเวณด้านหน้างาน 

- ต้นไม้ที่น ามาจัดแสดงน้อยมาก ดอกไม้แห้งเหี่ยวง่าย ต้องการให้มีป้ายชื่อข้อมูลดอกไม้ และประดับไฟ
กับดอกไม้มากกว่านี้  

- เสียงเพลงในงานดังเกินไป 

- ต้องการให้มีห้องน้ าไว้บริการมากกว่านี้ 
- ต้องการให้มีพัดลมไอน้ าทั่วบริเวณการจัดงาน ไว้บริการนักท่องเที่ยว 

- ที่จอดรถไม่เพียงพอ และควรติดป้ายแนะน าที่จอดรถให้ชัดเจน รวมถึงควบคุมค่าฝากจอดรถให้มีราคา 
ที่เหมาะสม 
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โครงการเที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการเที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการเที่ยวชมวัง ฟังดนตรี  
เมืองพระนารายณ์ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

127 
253 

 
33.4 
66.6 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2  อายุ  20 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 40 ปี 
2.4  อายุ  41 – 50 ปี 
2.5  อายุ  51 – 60 ปี 
2.6  อายุ  60 ปีขึ้นไป 

 
84 
62 
57 
52 
72 
53 

 
22.1 
16.3 
15.0 
13.7 
18.9 
13.9 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ 

 
30 
139 
31 
150 
28 
2 

 
7.9 
36.6 
8.2 
39.5 
7.4 
0.5 

4. อาชีพ 
4.1  ข้าราชการ 
4.2  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.3  นักเรียน/นักศึกษา 
4.4  เกษตรกร 
4.5  ข้าราชการบ านาญ 
4.6  อื่น ๆ 

 
97 
91 
106 
27 
33 
26 

 
25.5 
23.9 
27.9 
7.1 
8.7 
6.8 

5. พักอาศัยในเขต 
5.1  อ าเภอเมืองลพบุรี 
5.2  อ าเภออ่ืน ๆ 
5.3  จังหวัดอ่ืน ๆ 

 
240 
40 
100 

 
63.2 
10.5 
26.3 

6. ท่านได้รับการประชาสัมพันธ์โครงการจากช่องทางใด 
6.1  โทรทัศน์ 
6.2  ป้ายประกาศ 
6.3  อินเทอร์เน็ต 
6.4  ใบปลิว 
6.5  อ่ืน ๆ  

 
9 

181 
97 
32 
61 

 
2.4 
47.6 
25.5 
8.4 
16.1 
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ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
7. ท่านเคยมาร่วมงานโครงการนี้หรือไม่ 

7.1  เคย 
7.2  ไม่เคย 

 
182 
198 

 
47.9 
52.1 

8. หากมีการจัดโครงการในปีต่อไปท่านจะมาร่วมงานอีกหรือไม่ 
8.1  มาร่วมงาน 
8.2  ไม่มาร่วมงาน 

 
355 
25 

 
93.4 
6.6 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 253 คน (ร้อยละ 66.6) มีอายุต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน 84 คน  
(ร้อยละ 22.1) การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 150 คน (ร้อยละ 39.5) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 106 
คน (ร้อยละ 27.9) พักอาศัยในเขตอ าเภอเมืองลพบุรี จ านวน 240 คน (ร้อยละ 63.2) ได้รับการประชาสัมพันธ์
โครงการจากช่องทาง ป้ายประกาศ จ านวน 181 คน (ร้อยละ 47.6) เคยมาร่วมงานโครงการนี้หรือไม่ ไม่เคย จ านวน 
198 คน (ร้อยละ 52.1) และหากมีการจัดโครงการในปีต่อไปท่านจะมาร่วมงานอีกหรือไม่ มาร่วมงาน จ านวน 355 
คน (ร้อยละ 93.4) 

ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ 
 ตารางที่ 2  ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการเที่ยวชมวัง ฟังดนตรี  
เมืองพระนารายณ์ 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน 
มากน้อยเพียงใด 
2. การแสดง ดนตรี นักร้อง มีความสนใจมากน้อยเพียงใด 
3. ร้านค้า ร้านอาหาร มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
4. โครงการนี้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 
5. โครงการนี้ช่วยส่งเสริมคุณค่าโบราณสถานพระนารายณ์
ราชนิเวศน์มากน้อยเพียงใด 

4.31 
 

4.25 
4.06 
4.35 

 
4.44 

0.683 
 

0.694 
0.913 
0.679 

 
0.688 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.28 - มาก 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้เข้าร่วมโครงการเที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์   

มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก   ̅  4.28 
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 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ เพ่ือดึงดูดผู้เข้าร่วมงาน 

- ควรมีร้านอาหารไทย และให้มีความหลากหลายของอาหารมากกว่านี้ 
- ร้านค้ามีน้อยเกินไป ต้องการให้มีร้านค้าให้เลือกมากข้ึน และราคาไม่ควรแพงเกินไป 

- ต้องการให้มีการจัดงานปีละ 2 ครั้ง และมีการจัดงานต่อเนื่องทุกปี 
- ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ 

- ป้ายร้านค้าไม่ดึงดูดความสนใจต่อลูกค้า 

 

*************************** 
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โครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ลุ่มน้ าป่าสัก ประจ าปี 2562 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ลุ่มน้ าป่าสัก 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน์ลุ่มน้ าป่าสัก 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

128 
32 

 
80 
20 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2  อายุ  20 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 40 ปี 
2.4  อายุ  41 – 50 ปี 
2.5  อายุ  51 – 60 ปี 
2.6  อายุ  มากกว่า 60  ปี 

 
15 
43 
28 
44 
27 
3 

 
9.4 
26.9 
17.5 
27.5 
16.9 
1.9 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ 

 
20 
89 
17 
27 
7 
- 

 
12.5 
55.6 
10.6 
16.9 
4.4 
- 

4. ตัวแทนจากองค์กร 
4.1  เครือข่ายภาคประชาชน 
4.2  ผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถิ่น 
4.3  ตัวแทนโรงพยาบาล 
4.4  อปท. ที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว 
4.5  มูลนิธิกู้ภัยฯ 
4.6  อื่น ๆ 
      - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
      - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน ์
      - อบต.ห้วยโป่ง 
      - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 
      - สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง 
      - โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชป่าจ าปีสิรินธร 
      - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 

 

 
4 
3 
12 
27 
35 
79 
2 
5 
2 
36 
3 
1 
30 

 
2.5 
1.88 
7.5 

16.88 
21.87 
49.37 
1.2 
3.1 
1.2 

22.50 
1.8 
0.6 

18.75 
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ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 

5. เครือข่ายจากแหล่งท่องเที่ยว 
5.1 ป่าพุจ าปีสิรินธร 

 
35 21.9 

5.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 57 35.6 
5.3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน ์ 36 22.5 
5.4 สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง 29 18.1 
5.5 อ่ืน ๆ 3 1.9 
      - จิตอาสาออฟโรด 2 1.27 
      - ไม่ได้ระบุ 1 0.63 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 128 ราย (ร้อยละ 80) มีอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 27.5) 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 89 ราย (ร้อยละ 55.6) ตัวแทนจากองค์กร อ่ืน ๆ จ านวน 79 ราย 
(ร้อยละ 49.37) และ เครือข่ายจากแหล่งท่องเที่ยว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ านวน 57 ราย (ร้อยละ 35.6) 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน์ลุ่มน้ าป่าสัก 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านได้รับความรู้จากการอบรมฝึกปฏิบัติการปฐม-
พยาบาลในภาวะฉุกเฉินทั้ง 5 ฐาน ได้มากน้อยเพียงใด 
2. ท่านได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบัติการปฐม-พยาบาลใน
ภาวะฉุกเฉิน สถานการณ์จ าลองเหตุการณ์ทั้ง 3 เหตุการณ์ 
ได้มากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมฝึก
ปฏิบัติฯ ไปใช้ในการท างานหรือชีวิตประจ าวันได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านคิดว่าโครงการนี้จะช่วยให้ภาคประชาชนได้เข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้เพียงใด 
5. ท่านคิดว่าโครงการนี้จะสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านศูนย์เครือข่ายได้มากน้อยเพียงใด 
6. ท่านคิดว่าโครงการอบรมนี้มีการรณรงค์ลดการใช้ขยะที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวมากน้อย
เพียงใด 
7. ในภาพรวมโครงการนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด 

4.69 
 

4.62 
 
 

4.54 
 
 

4.46 
 

4.38 
 

4.49 
 
 

4.69 

0.595 
 

0.613 
 
 

0.743 
 
 

0.760 
 

0.822 
 

0.824 
 
 

0.644 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มากที่สุด 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.55 - มากที่สุด 
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สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

ลุ่มน้ าป่าสัก มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด   ̅  4.55  

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ต้องการให้จัดโครงการในช่วงฤดูหนาว 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการทุกปี 
- เป็นโครงการที่ดีมาก เพ่ือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
- มีการขอความร่วมมือให้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในขณะด าเนินโครงการ 
- ต้องการให้มีการมอบประกาศนียบัตรกับผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อส าเร็จการอบรม 

 

*************************** 
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โครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรีคัพ” 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรีคัพ” 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด  
“อบจ.ลพบุรีคัพ” 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

214 
86 

 
71.3 
28.7 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 15 ปี 
2.2  อายุ  16 – 17 ปี 
2.3  อายุ  18 – 19 ปี 
2.4  อายุ  20 – 25 ปี 
2.5  อายุ  26 – 30 ปี 
2.6  อายุ  31 ปีขึ้นไป 

 
68 
85 
73 
18 
22 
34 

 
22.7 
28.3 
24.3 

6 
7.3 
11.3 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  อื่น ๆ 

- ไม่ระบุ 

 
53 
174 
16 
48 
 
9 

 
17.7 
58 
5.3 
16 
 
3 

4. อาชีพ 
4.1  นักเรียน/นักศึกษา 
4.2  ค้าขาย 
4.3  รับจ้าง 
4.4  เกษตรกร 
4.5  กิจการส่วนตัว 
4.6  รับราชการ 
4.7  อื่น ๆ 

- ไม่ระบุ 

 
234 
23 
8 
3 
12 
19 
 
1 

 
78 
7.7 
2.7 
1 
4 

6.3 
 

0.3 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 214 ราย (ร้อยละ 71.3) มีอายุ  16 - 17 ปี จ านวน 85 ราย  
(ร้อยละ 28.3) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 174 ราย (ร้อยละ 58) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน 234 ราย (ร้อยละ 78)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อโครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรีคัพ” 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด  
“อบจ.ลพบุรีคัพ” 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าโครงการนี้ช่วยให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เพ่ือห่างไกลจายาเสพติด มากน้อยเพียงใด 
2. โครงการนี้ช่วยให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะมากน้อย
เพียงใด 
3. ท่านคิดว่าโครงการนี้ช่วยส่งเสริมการออกก าลังกาย
เพียงใด 
4. โครงการนี้ช่วยท าให้ท่านมีร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่
แจ่มใสขึ้น มากน้อยเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนินโครงการนี้เพียงใด 

4.69 
 

4.63 
 

4.56 
 

4.58 
 

4.44 

0.513 
 

0.530 
 

0.600 
 

0.539 
 

0.699 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.58 - มากที่สุด 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรีคัพ”   

มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด  4.58  

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- ไม่มี - 

 

*************************** 
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โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร ี

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

26 
4 
 

 
86.7 
13.3 

 
2. อายุ 

2.1  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2  อายุ  20 - 29 ปี 
2.3  อายุ  30 - 39 ปี 
2.4  อายุ  40 - 49 ปี 
2.5  อายุ  50 - 59 ปี 
2.6  อายุ  60 ปีขึ้นไป 
 

 
- 
9 
5 
11 
5 
- 

 
- 

30 
16.7 
36.7 
16.7 

- 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาตอนต้น 
3.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
3.4  ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.5  ปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ โปรดระบุ.................. 
 

 
1 
9 
12 
8 
- 
- 
 

 
3.3 
30 
40 

26.7 
- 
- 
 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 86.7) มีอายุ 40 – 49 ปี จ านวน 11 ราย  
(ร้อยละ 36.7) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 40)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านได้รับความรู้และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยจากการ
อบรมครั้งที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าเมื่อเกิดสาธารณภัย ท่านสามารถน าความรู้และ
วิธีปฏิบัติไปใช้ในพ้ืนที่ ได้มากน้อยเพียงใด 
3. ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพ่ือนร่วมงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้มากน้อยเพียงใด 
4. ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการนี้ มากน้อย
เพียงใด 
 

4.63 
 

4.60 
 

4.13 
 

4.63 
 

 

0.556 
 

0.621 
 

0.776 
 

0.556 
 

 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.50 - มากที่สุด 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมในระดับมากที่สุด   ̅  4.50 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- เป็นโครงการที่ดีควรจัดทุกปี 
 

*************************** 
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจ าปี 2562  

หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 

  ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่อยู่ในความรับผิดชอบ และรายงานผลการติดตามดังกล่าวให้กองแผนและงบประมาณ  
เพ่ือสรุปผลและรายงานให้กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุรี ได้ทราบ โดยมีโครงการที่ติดตามและประเมินผลฯ แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ จ านวน 1 โครงการ 
- โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
จ านวน 16 โครงการ  
 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครูผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้ 
 2. โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ 
 3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 4. โครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี 
 5. โครงการส่งเสริมอาชีพ 
 6. โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี 
 7. โครงการส่งเสริมอาชีพ  
 8. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว 
 9. โครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน 
 10. โครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน 
 11. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย 
 12. โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้มีกีฬาเพ่ือลูกรัก) 
 13. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี 
 14. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
 15. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี 
 16. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรในงานพิธีกรต่าง ๆ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรที่ดี จ านวน 3 โครงการ  
 1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 3. โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร 

 โครงการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ รวมทั้งหมด  
จ านวน 20 โครงการ ปรากฏผลการติดตามและประเมินผลฯ ดังนี้ 
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โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการส่งเสริมการท าเกษตร 
แบบยั่งยืน 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

52 
28 

 
65 
35 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 18 ปี 
2.2  อายุ  18 – 25 ปี 
2.3  อายุ  26 – 35 ปี 
2.4  อายุ  36 – 40 ปี 
2.5  อายุ  41 – 50 ปี 
2.6  อายุ  51  ปีขึ้นไป 

 
1 
3 
17 
8 
17 
34 

 
1.25 
3.75 
21.25 
10.00 
21.25 
42.50 

3. สถานภาพ 
3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หย่าร้าง/หม้าย 

 
20 
53 
7 

 
25 

66.25 
8.75 

4. การศึกษา 
4.1  ประถมศึกษา 
4.2  มัธยมศึกษาตอนต้น 
4.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
4.4  ปวส./อนุปริญญา 
4.5  ปริญญาตรี 
4.6  ปริญญาโท 

 
12 
13 
31 
6 
10 
8 

 
15 

16.25 
38.75 
7.50 
12.50 
10.00 

5. อาชีพ/ประกอบการ 
5.1  เกษตรกร 
5.2  ค้าขาย 
5.3  อื่น ๆ 

 
29 
15 
36 

 
36.25 
18.75 
45.00 

6. รายได้/ปี (บาท) 
6.1  น้อยกว่า 30,000 บาท 
6.2  30,001 – 60,000 บาท 
6.3  60,001 บาทขึ้นไป 
6.4  ไม่มีรายได้ 

 
25 
33 
20 
2 

 
31.25 
41.25 
25.00 
2.50 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 52 ราย (ร้อยละ 65) มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 34 ราย (ร้อยละ 
42.50) สถานภาพ สมรส จ านวน 53 ราย (ร้อยละ 66.25) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
จ านวน 31 ราย (ร้อยละ 38.75) อาชีพ อ่ืน ๆ จ านวน 36 ราย (ร้อยละ 45) และรายได้/ปี (บาท) 30,001 – 
60,000 บาท จ านวน 33 ราย (ร้อยละ 41.25) 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา/สาระ
ก่อนอบรม 

8 31 21 14 6 80 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา/สาระ
หลังอบรม 

37 37 5 1 - 80 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ การจัด
โครงการ 

28 37 12 3 - 80 

4. ความเหมาะสมของเวลา การจัดโครงการ 26 43 8 2 1 80 

5. ความเหมาะสมของวิทยากรที่อบรม 40 31 7 1 1 80 
6. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 

37 35 3 5 - 80 

รวม 176 214 56 26 472 480 
คิดเป็นร้อยละ 36.67 44.58 11.67 5.42 1.66 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 81.84 
 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.09 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการท าเกษตร 

แบบยั่งยืน  มีระดับคะแนนในภาพรวม   ̅  4.09 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- เป็นโครงการที่ดีสามารถน ามาปรับใช้ในการเกษตรได้ 
- อยากให้ธนาคารน้ าใต้ดินเกิดขึ้นทุกจังหวัดในประเทศไทย 
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้ ครั้งที่ 1 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู 
ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้ 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

452 
672 

 
40.21 
59.79 

2. อายุ 
2.1  อายุ    7 – 15 ปี 
2.2  อายุ  16 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 45 ปี 
2.4  อายุ  46 – 60 ปี 
2.5  อายุ  61  ปีขึ้นไป 
 

 
362 
398 
125 
185 
54 
 

 
32.20 
35.41 
11.12 
16.46 
4.81 

 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 672 ราย (ร้อยละ 59.79) มีอายุ 16 – 30 ปี จ านวน 398 ราย 
(ร้อยละ 35.41)  

ส่วนที่ 2  การวัดความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  สรุปการวัดระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่  
ท่านได้รับประโยชน์ 

558 477 70 10 9 1,124 

2. การน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ไปประยุกต์ใช้ในด้านการ
เรียนและชีวิตประจ าวัน 

901 162 35 26 - 1,124 

3. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ตั้งค าถามหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานที่
ที่เข้าไปศึกษาดูงาน 

858 168 92 18 8 1,124 

4. การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการ 
 

758 309 38 11 - 1,124 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ 

28 44 13 - - 85 

รวม 3,917 1,312 290 76 25 5,620 
คิดเป็นร้อยละ 69.69 23.34 5.16 1.35 0.44 100 

วัดระดับความคิดเห็นโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 92.08 
 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.60 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้  มีระดับคะแนนในภาพรวม   ̅  4.60 ถือว่าองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
 

*************************** 
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้ ครั้งที่ 2 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู 
ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้ 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

445 
949 

 
31.92 
68.08 

2. อายุ 
2.1  อายุ    7 – 15 ปี 
2.2  อายุ  16 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 45 ปี 
2.4  อายุ  46 – 60 ปี 
2.5  อายุ  61  ปีขึ้นไป 
 

 
626 
179 
345 
201 
43 
 

 
44.91 
12.84 
24.75 
14.42 
3.08 

 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 949 ราย (ร้อยละ 68.08) มีอายุ 7 – 15 ปี จ านวน 626 ราย 
(ร้อยละ 44.91)  

ส่วนที่ 2  การวัดความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  สรุปการวัดระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่  
ท่านได้รับประโยชน์ 

759 564 68 2 1 1,394 

2. การน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ไปประยุกต์ใช้ในด้านการ
เรียนและชีวิตประจ าวัน 

599 655 131 9 - 1,394 

3. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ตั้งค าถามหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานที่
ที่เข้าไปศึกษาดูงาน 

558 597 207 24 8 1,394 

4. การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการ 
 

873 423 88 10 - 1,394 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ 

597 567 201 26 3 1,394 

รวม 3,386 2,806 695 71 12 6,970 
คิดเป็นร้อยละ 48.58 40.26 9.97 1.02 0.17 100 

วัดระดับความคิดเห็นโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 87.21 
 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.36 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้  มีระดับคะแนนในภาพรวม   ̅  4.36 ถือว่าองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
 

*************************** 
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้ ครั้งที่ 3 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู 
ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้ 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

379 
826 

 
31.45 
68.55 

2. อายุ 
2.1  อายุ    7 – 15 ปี 
2.2  อายุ  16 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 45 ปี 
2.4  อายุ  46 – 60 ปี 
2.5  อายุ  61  ปีขึ้นไป 
 

 
333 
152 
500 
151 
69 
 

 
27.64 
12.62 
41.49 
12.53 
5.72 

 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 826 ราย (ร้อยละ 68.55) มีอายุ 31 – 45 ปี จ านวน 500 ราย 
(ร้อยละ 41.49)  

ส่วนที่ 2  การวัดความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  สรุปการวัดระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่  
ท่านได้รับประโยชน์ 

604 537 59 5 - 1,205 

2. การน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ไปประยุกต์ใช้ในด้านการ
เรียนและชีวิตประจ าวัน 

503 565 122 9 6 1,205 

3. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ตั้งค าถามหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานที่
ที่เข้าไปศึกษาดูงาน 

464 524 190 19 8 1,205 

4. การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการ 
 

707 424 64 10 - 1,205 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ 

551 526 103 25 - 1,205 

รวม 2,829 2,576 538 68 14 6,025 
คิดเป็นร้อยละ 46.95 42.76 8.93 1.13 0.23 100 

วัดระดับความคิดเห็นโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 87.01 
 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.35 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้  มีระดับคะแนนในภาพรวม   ̅  4.35 ถือว่าองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
 

*************************** 
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 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

69 
93 

 
42.59 
57.41 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 9 ปี 
2.2  อายุ   9 – 12 ปี 
2.3  อายุ  13 – 16 ปี 
2.4  อายุ  17 – 20 ปี 

 
- 

161 
1 
- 

 
- 

99.38 
0.62 

- 
3. วุฒิการศึกษา 

3.1  ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
3.2  ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
3.3  อื่น ๆ 

 
- 

162 
- 

 
- 

100.00 
- 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 93 ราย (ร้อยละ 57.41) มีอายุ  9 – 12 ปี จ านวน 161 ราย (ร้อย
ละ 99.38) วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ านวน 162 ราย (ร้อยละ 100)  

 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับใด 

48 41 59 14 - 162 

2. ท่านได้รับประโยชน์ในด้านทักษะการพูด 
การฟัง อยู่ในระดับใด 

52 62 48 - - 162 

3. เนื้อหาการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับใด 

72 49 39 2 - 162 

4. สถานที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับใด 
 
 

81 45 32 2 2 162 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้อยู่ในระดับใด 85 47 24 6 - 162 
รวม 338 244 202 24 2 810 

คิดเป็นร้อยละ 41.72 30.12 24.93 14.81 1.23 100 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
= 86.94 

 
ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.10 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ  มีระดับคะแนนในภาพรวม  

  ̅  4.10 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ไม่มี - 

 

*************************** 
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

42 
48 

 
46.66 
53.33 

2. อายุ 
2.1  อายุ   9  ปี 
2.2  อายุ  10 ปี 
2.3  อายุ  11 ปี 
2.4  อายุ  12 ปี 

 
9 
43 
21 
17 

 
10.00 
47.77 
23.33 
18.82 

3. วุฒิการศึกษา 
3.1  ประถมศึกษาปีที่ 3 
3.2  ประถมศึกษาปีที่ 4 
3.3  ประถมศึกษาปีที่ 5 
3.4  ประถมศึกษาปีที่ 6 

 
- 
7 
62 
21 

 
- 

7.77 
68.88 
23.34 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 48 ราย (ร้อยละ 53.33) มีอายุ 10 ปี จ านวน 43 ราย (ร้อยละ 
47.77) วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 62 ราย (ร้อยละ 68.88)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด แนวปฏิบัติใน
การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 

45 32 13 - - 90 

2. ท่านสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียน 
 
 

37 34 19 - - 90 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม
เพียงใด 

40 25 25 - - 90 

4. สถานที่มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
 

53 22 15 - - 90 

5. วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับท่านมี
ความเข้าใจเพียงใด 

61 26 3 - - 90 

รวม 236 139 75 - - 450 
คิดเป็นร้อยละ 52.44 30.88 16.66 - - 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 87.14 
 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.35 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ   

มีระดับคะแนนในภาพรวม   ̅  4.35 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ไม่มี - 

 

*************************** 
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โครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็ก
และสตรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

65 
435 

 
13.00 
87.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2  อายุ  20 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 40 ปี 
2.4  อายุ  41 – 50 ปี 
2.5  อายุ  51 ปีขึ้นไป 

 
405 
27 
21 
39 
8 

 
81.00 
5.40 
4.20 
7.80 
1.60 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษา 
3.3  ปวช./ปวส. 
3.4  อนุปริญญา 
3.5  ปริญญาตรี 
3.6  สูงกว่าปริญญาตรี 

 
175 
282 
13 
9 
21 
- 

 
35.00 
56.40 
2.60 
1.80 
4.20 

- 
4. ประกอบอาชีพ 

4.1  นักเรียน 
4.2  เกษตรกร 
4.3  ค้าขาย 
4.4  รับจ้าง 
4.5  อื่น ๆ 

 
405 

- 
32 
62 
- 

 
81.00 

- 
6.60 
12.40 

- 
5. ท่านเคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความรุนแรงเด็กและสตรี
หรือไม่ 

5.1  เคย 
5.2  ไม่เคย 

 
 

78 
422 

 
 

15.60 
84.40 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 435 ราย (ร้อยละ 87) มีอายุ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 405 ราย 
(ร้อยละ 81) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 282 ราย (ร้อยละ 56.40) ประกอบอาชีพ นักเรียน จ านวน 
405 ราย (ร้อยละ 81) และไม่เคยเข้ารับการอบรมฯ จ านวน 422 ราย (ร้อยละ 84.40) 
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ส่วนที่ 2  การวัดความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อการบรรยาย 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ก่อนการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า
ความรุนแรง 

1,465 828 - - - 2,293 4.59 

2. หัวข้อที่จัดอบรมมีความเหมาะสม 1,550 760 - - - 2,310 4.62 

3. วิทยากรมีความรู้ ความช านาญ และ
สามารถบรรยายให้ท่านเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ในหัวข้อที่บรรยาย 

1,750 600 - - - 2,350 4.70 

4. หลังการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับ
หัวข้อที่บรรยาย 

1,925 460 - - - 2,385 4.77 

รวม 6,690 2,648 - - - 9,338 18.68 
คิดเป็นร้อยละ 71.64 28.36 - - - 100 4.67 

ตารางที่ 3  การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่านคิดว่าประชาชนทุกคนควรได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการ
ได้รับความคุ้มครองสิทธิของตนเอง
เพียงใด 
 

1,425 860 - - - 2,285 4.57 

2. ท่านคิดว่าการอบรมครั้งนี้สามารถ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัวได้เพียงใด 
 

1,500 800 - - - 2,300 4.60 

3. ท่านคิดว่าสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในชุมชนของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
 

1,750 600 - - - 2,350 4.70 

4. ท่านคิดว่าการสร้างเครือข่ายในชุมชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงได้เพียงใด 
 

1,725 620 - - - 2,345 4.69 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. ท่านคิดว่าโครงการดังกล่าวมี
ประโยชน์ต่อประชาชน และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ควรด าเนิน
โครงการนี้ต่อไป 

1,945 444 - - - 2,389 4.78 

รวม 8,345 3,324 - - - 11,669 23.34 
คิดเป็นร้อยละ 71.51 28.49 - - - 100 4.66 

ตารางที่ 4  การอ านวยความสะดวก 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความ
เหมาะสม 

1,600 720 - - - 2,320 4.64 

2. อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่างมี
ความเหมาะสม 

1,765 588 - - - 2,353 4.71 

3. ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความ
เหมาะสม 

1,500 800 - - - 2,300 4.60 

รวม 4,865 2,108 - - - 6,973 13.95 
คิดเป็นร้อยละ 69.77 30.23 - - - 100 4.65 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ความเห็นเกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย พบว่า ก่อนการอบรม ร้อยละ 91.72 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในระดับ มาก เท่ากับ 4.59 และหลังการอบรม ร้อยละ 95.40 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในระดับ มาก เท่ากับ 4.77 
 จากตารางที่ 3  การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ พบว่า มีระดับคะแนนในภาพรวม 

  ̅  4.78 มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในระดับมากที่สุด 
 จากตารางที่ 4  การอ านวยความสะดวก พบว่า สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 86.80 
ของผู้เข้ารับการอบรม ในระดับมาก เท่ากับ 4.34 อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่างมีความเหมาะสม ร้อยละ 89.90 
ของผู้เข้ารับการอบรม ในระดับมาก เท่ากับ 4.50 และระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 90.20  
ของผู้เข้ารับการอบรม ในระดับมาก เท่ากับ 4.51 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ต้องการให้จัดโครงการฯ นี้อีกในปีถัดไป 

 
*************************** 
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โครงการส่งเสริมอาชีพ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมอาชีพ 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการส่งเสริมอาชีพ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

29 
175 

 
14.22 
85.78 

2. อายุ 
2.1  อายุ  18 – 30 ปี 
2.2  อายุ  31 – 40 ปี 
2.3  อายุ  41 – 50 ปี 
2.4  อายุ  51 ปีขึ้นไป 

 
43 
59 
69 
33 

 
21.08 
28.92 
33.82 
16.18 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษา 
3.3  ปวส./อนุปริญญา 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 

 
97 
58 
14 
35 
- 

 
47.55 
28.92 
6.86 
17.16 

- 
4. ประกอบอาชีพ 

4.1  เกษตรกร 
4.2  ค้าขาย 
4.3  รับจ้าง 
4.4  อ่ืน ๆ (แม่บ้าน) 

 
40 
22 
88 
54 

 
19.61 
10.78 
43.14 
26.47 

5. ท่านเคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมอาชีพหรือไม่ 
5.1  เคย 
5.2  ไม่เคย 

 
165 
39 

 
80.88 
19.12 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 175 ราย (ร้อยละ 85.78) มีอายุ  41 – 50 ปี จ านวน 69 ราย 
(ร้อยละ 33.82) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 97 ราย (ร้อยละ 47.55) ประกอบอาชีพ รับจ้าง จ านวน 
88 ราย (ร้อยละ 43.14) และเคยเข้ารับการอบรมฯ จ านวน 165 ราย (ร้อยละ 80.88) 
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ส่วนที่ 2  การวัดความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อการส่งเสริมอาชีพ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ก่อนการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับ
โครงการส่งเสริมอาชีพที่ฝึกอบรม 

645 200 75 - - 920 4.51 

2. หัวข้อที่จัดอบรมมีความเหมาะสม 660 288 - - - 948 4.65 

3. วิทยากรมีความรู้ ความช านาญ 
สามารถถ่ายทอดให้ความรู้และฝึกอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ 

700 256 - - - 956 4.69 

4. หลังการอบรมท่านสามารถน าความรู้
ที่ได้รับจากการบรรยายและฝึกปฏิบัติได้
เพียงใด 

905 92 - - - 997 4.89 

รวม 2,910 836 75 - - 3,821 18.74 
คิดเป็นร้อยละ 76.16 21.88 1.96 - - 100 4.68 

ตารางที่ 3  การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่านคิดว่าผู้สูงอายุ หรือประชาชน
ทั่วไป ควรได้รับความรู้ ความเข้าใจ ใน
การส่งเสริมอาชีพ 

710 248 - - - 958 4.70 

2. ท่านได้รับความรู้จากการเข้าร่วม
อบรม โครงการส่งเสริมอาชีพในครั้งนี้ 

695 260 - - - 955 4.68 

3. ท่านคิดว่าสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

575 356 - - - 931 4.56 

4. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์
ส าหรับท่านและประชาชนในชุมชนของ
ท่าน 

775 196 - - - 971 4.76 

5. หลังจากท่านได้รับการฝึกอาชีพใน
ครั้งนี้ ท่านคิดว่าโครงการดังกล่าว เป็น
ช่องทางในการประกอบอาชีพและ
สามารถสร้างรายได้ 

845 140 - - - 985 4.83 

รวม 3,600 1,200 - - - 4,800 23.53 
คิดเป็นร้อยละ 75.00 25.00 - - - 100 4.70 
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ตารางที่ 4  การอ านวยความสะดวก 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความ
เหมาะสม 

780 192 - - - 972 4.76 

2. อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่างมี
ความเหมาะสม 

810 978 - - - 978 4.79 

3. ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความ
เหมาะสม 

725 236 - - - 961 4.71 

รวม 2,315 1,406 - - - 2,911 14.26 
คิดเป็นร้อยละ 79.53 20.47 - - - 100 4.75 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ความเห็นเกี่ยวกับหัวข้อการส่งเสริมอาชีพ พบว่า ก่อนการอบรม ร้อยละ 92.00 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ สามารถน าความรู้ มีช่องทางในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ตนเองและคนในครอบครัว ใน
ระดับ มาก เท่ากับ 4.51 และหลังการอบรม ร้อยละ 99.70 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ มีช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ตนเองและคนในครอบครัว ในระดับ มาก เท่ากับ 4.89 

 จากตารางที่ 3  การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ มีระดับคะแนนในภาพรวม   ̅  4.70  
มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในระดับมากที่สุด 
 จากตารางที่ 4  การอ านวยความสะดวก พบว่า สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 97.20 
ของผู้เข้ารับการอบรม ในระดับมาก เท่ากับ 4.76 อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่างมีความเหมาะสม ร้อยละ 97.80 
ของผู้เข้ารับการอบรม ในระดับมาก เท่ากับ 4.79 และระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 96.10  
ของผู้เข้ารับการอบรม ในระดับมาก เท่ากับ 4.71 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ต้องการให้จัดโครงการฯ นี้อีกในปีถัดไป 

 

*************************** 
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โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตร ี

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

- 
200 

 
- 

100.00 
2. อายุ 

2.1  อายุ  18 – 30 ปี 
2.2  อายุ  31 – 40 ปี 
2.3  อายุ  41 – 50 ปี 
2.4  อายุ  51 ปีขึ้นไป 

 
32 
45 
80 
43 

 
16.00 
22.50 
40.00 
21.50 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษา 
3.3  ปวส./อนุปริญญา 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 

 
105 
63 
12 
20 
- 

 
52.50 
31.50 
6.00 
10.00 

- 
4. ประกอบอาชีพ 

4.1  เกษตรกร 
4.2  ค้าขาย 
4.3  รับจ้าง 
4.4  อื่น ๆ (แม่บ้าน) 

 
34 
15 
96 
55 

 
17.00 
7.50 
48.00 
27.50 

5. ท่านเคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี
หรือไม่ 

5.1  เคย 
5.2  ไม่เคย 

 
 

95 
105 

 
 

47.50 
52.50 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 200 ราย (ร้อยละ 100) มีอายุ  41 – 50 ปี จ านวน 80 ราย  
(ร้อยละ 40) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 105 ราย (ร้อยละ 52.50) ประกอบอาชีพ รับจ้าง จ านวน 
96 ราย (ร้อยละ 48) และไมเ่คยเข้ารับการอบรมฯ จ านวน 105 ราย (ร้อยละ 52.50) 
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ส่วนที่ 2  การวัดความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อการส่งเสริมอาชีพ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ก่อนการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับ
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี 

250 376 168 - - 794 3.97 

2. อาชีพที่จัดอบรมมีความเหมาะสม 445 404 30 - - 879 4.40 

3. วิทยากรมีความรู้ ความช านาญ 
สามารถบรรยายและฝึกอบรมให้ท่าน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในหัวข้อที่
บรรยายและฝึกอบรม 

470 344 60 - - 874 4.37 

4. หลังการอบรมท่านสามารถน าความรู้
ที่ได้รับจากการบรรยายและฝึกปฏิบัติได้
เพียงใด 

870 104 - - - 974 4.87 

รวม 2,035 1,228 258 - - 3,521 17.61 
คิดเป็นร้อยละ 57.80 34.88 7.33 - - 100 4.40 

ตารางที่ 3  การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชนควร
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริม
อาชีพสตรีและกลุ่มสตรี 
 

725 220 - - - 945 4.73 

2. ท่านคิดว่าการร่วมกลุ่มอาชีพของสตรี
ท าให้ท่านได้รับความรู้ทักษะ 
แลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มเพียงใด 
 

625 300 - - - 925 4.63 

3. ท่านคิดว่าโครงการนี้สามารถส่งเสริม
กลุ่มอาชีพของท่านได้มากเพียงใด 
 

775 180 - - - 955 4.78 

4. ท่านคิดว่าการฝึกอาชีพครั้งนี้เป็น
ประโยชน์กับท่านและกลุ่มของท่าน
เพียงใด 
 
 

750 200 - - - 950 4.75 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. หลังจากได้รับการฝึกอาชีพในครั้งนี้
ท่านคิดว่าอาชีพของท่านสามารถแข่งขัน
เท่าเทียมกับกลุ่มอ่ืนเพียงใด 

845 124 - - - 969 4.85 

รวม 3,720 1,024 - - - 4,744 23.74 
คิดเป็นร้อยละ 78.41 21.59 - - - 100 4.75 

ตารางที่ 4  การอ านวยความสะดวก 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความ
เหมาะสม 

340 528 - - - 868 4.34 

2. อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่างมี
ความเหมาะสม 

495 404 - - - 899 4.50 

3. ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความ
เหมาะสม 

510 392 - - - 902 4.51 

รวม 1,345 1,324 - - - 2,669 13.35 
คิดเป็นร้อยละ 50.39 49.61 - - - 100 4.45 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ความเห็นเกี่ยวกับหัวข้อการบรรยาย พบว่า ก่อนการอบรม ร้อยละ 79.40 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ในระดับ มาก เท่ากับ 3.97 และหลังการอบรม ร้อยละ 97.40 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในระดับ มาก เท่ากับ 
4.87 
 จากตารางที่ 3  การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ พบว่า มีระดับคะแนนในภาพรวม 

  ̅ 4.75 มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในระดับมากที่สุด 
 จากตารางที่ 4  การอ านวยความสะดวก พบว่า สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 86.80 
ของผู้เข้ารับการอบรม ในระดับมาก เท่ากับ 4.34 อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่างมีความเหมาะสม ร้อยละ 89.90 
ของผู้เข้ารับการอบรม ในระดับมาก เท่ากับ 4.50 และระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 90.20  
ของผู้เข้ารับการอบรม ในระดับมาก เท่ากับ 4.51 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ต้องการให้จัดโครงการฯ นี้อีกในปีถัดไป 

 
*************************** 
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โครงการส่งเสริมอาชีพ (โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้า OTOP) 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมอาชีพ 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการส่งเสริมอาชีพ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

16 
69 

 
18.82 
81.18 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 18 ปี 
2.2  อายุ  18 – 25 ปี 
2.3  อายุ  26 – 35 ปี 
2.4  อายุ  36 – 40 ปี 
2.5  อายุ  41 – 50 ปี 
2.6  อายุ  51  ปี 

 
- 
- 
6 
3 
9 
67 

 
- 
- 

7.06 
3.53 
10.59 
78.82 

3. สถานภาพ 
3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หย่าร้าง/หม้าย 

 
16 
54 
15 

 
18.82 
63.53 
17.65 

4. การศึกษา 
4.1  ประถมศึกษา 
4.2  มัธยมศึกษาตอนต้น 
4.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
4.4  ปวส./อนุปริญญา 
4.5  ปริญญาตรี 
4.6  ปริญญาโท 

 
12 
20 
19 
5 
23 
6 

 
14.12 
23.53 
22.35 
5.88 
27.06 
7.06 

5. อาชีพ/ประกอบการ 
5.1  กลุ่มอาหาร 
5.2  กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
5.3  กลุ่มของใช้ที่ระลึก 
5.4  กลุ่มผ้าเครื่องแต่งกาย 
5.5  เครื่องดื่ม 
5.6  อื่น ๆ 

 
27 
9 
13 
13 
2 
21 

 
31.76 
10.59 
15.29 
15.29 
2.36 
24.71 

6. รายได้/ปี (บาท) 
6.1  น้อยกว่า 30,000 บาท 
6.2  30,001 – 60,000 บาท 
6.3  60,001 บาทข้ึนไป 
6.4  ไม่มีรายได้ 

 
54 
15 
11 
5 

 
63.53 
17.65 
12.94 
5.88 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 69 ราย (ร้อยละ 81.18) มีอายุ 51 ปี  จ านวน 67 ราย (ร้อยละ 
78.82) สถานภาพ สมรส จ านวน 54 ราย (ร้อยละ 63.53) การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 23 ราย  
(ร้อยละ 27.06) อาชีพ/ประกอบการ ด้านกลุ่มอาหาร จ านวน 27 ราย (ร้อยละ 31.76) และรายได้/ปี  
น้อยกว่า 30,000 บาท จ านวน 54 ราย (ร้อยละ 63.53) 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  สรุปการวัดระดับทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา/สาระ
ก่อนอบรม 

11 43 14 14 3 85 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา/สาระ
หลังอบรม 

16 52 16 1 - 85 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ การจัด
โครงการ 

24 48 13 - - 85 

4. ความเหมาะสมของเวลา การจัดโครงการ 16 57 10 2 - 85 

5. ความเหมาะสมของวิทยากรที่อบรม 28 44 13 - - 85 
6. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์กับผลิตภัณฑ์ของท่าน
ได้มากน้อยเพียงใด 

24 46 15 - - 85 

รวม 119 290 81 17 3 510 
คิดเป็นร้อยละ 23.33 56.87 15.88 3.33 0.59 100 

วัดระดับทัศนคติโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 79.80 
 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 3.99 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมอาชีพ   

มีระดับคะแนนในภาพรวม   ̅  3.99 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในระดับ ดี 
 
 
 
 



 ~ 95 ~  
 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- อยากให้จัดโครงการแบบนี้ 
- ขอให้เน้นผู้ประกอบการโดยเฉพาะ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรู้ทั่ว ๆ กัน โดย

ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ประกอบการเองหรือพัฒนาชุมชน หรือพาณิชย์จังหวัด 
- ได้ความรู้มากข้ึน 
- ระยะเวลาการอบรมควรมากกว่านี้ 
- ขอให้พาไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับสินค้า OTOP ในภาคใต้ 
- ขอให้พาไปศึกษาดูงานภายนอกตามสถานที่ต่าง ๆ บ้าง 

 
 

*************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ~ 96 ~  
 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบัน
ครอบครัว 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

206 
221 

 
48.24 
51.76 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 18 ปี 
2.2  อายุ  18 – 25 ปี 
2.3  อายุ  26 – 35 ปี 
2.4  อายุ  36 – 40 ปี 
2.5  อายุ  41 – 50 ปี 
2.6  อายุ  51  ปีขึ้นไป 

 
361 
1 
11 
10 
17 
27 

 
84.54 
0.23 
2.58 
2.34 
3.99 
6.32 

3. สถานภาพ 
3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หย่าร้าง/หม้าย 

 
370 
53 
4 

 
86.65 
12.41 
0.94 

4. การศึกษา 
4.1  ประถมศึกษา 
4.2  มัธยมศึกษา 
4.3  ปวช. 
4.4  ปวส./อนุปริญญา 
4.5  ปริญญาตรี 
4.6  สูงกว่าปริญญาตรี 
 

 
113 
302 
19 
5 
2 
- 

 
26.46 
70.73 
22.35 
1.17 
0.47 

- 

5. อาชีพ/ประกอบการ 
5.1  นักเรียน/นักศึกษา 
5.2  รับจ้าง 
5.3  แม่บ้าน 
5.4  ค้าขาย 
5.5  เกษตรกร 
5.6  ข้าราชการ 
5.7  อ่ืน ๆ 

 
 
 

 
362 
32 
8 
12 
9 
3 
1 

 
84.78 
7.49 
1.88 
2.81 
2.11 
0.70 
0.23 
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ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
6. รายได้/ปี (บาท) 

6.1  น้อยกว่า 30,000 บาท 
6.2  30,001 – 60,000 บาท 
6.3  60,001 – 70,000 บาท 
6.4  70,001 – 90,000 บาท 
6.5  90,001 บาทขึ้นไป 
6.6  ไม่มีรายได้ 

 
54 
12 
8 
6 
5 

342 

 
12.65 
2.81 
1.87 
1.41 
1.17 
80.09 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 221 ราย (ร้อยละ 51.76) มีอายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 361 ราย  
(ร้อยละ 84.54) สถานภาพ โสด จ านวน 370 ราย (ร้อยละ 86.65) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 302 
ราย (ร้อยละ 70.73) อาชีพ/ประกอบการ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 362 ราย (ร้อยละ 84.78) และไม่มี
รายได ้จ านวน 342 ราย (ร้อยละ 80.09) 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  สรุปการวัดระดับทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน  
การอบรมอบรม 

107 120 163 34 3 427 

1.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง  
การอบรมอบรม 

264 132 28 2 1 427 

2. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

231 172 23 - 1 427 

2.2 เสริมสร้างความรัก ความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 
 

243 155 29 - - 427 

2.3 สมาชิกในครอบครัวรู้จักบทบาทหน้าที่
ของตนเอง อีกท้ังเป็นการสร้างความสุข
ให้กับครอบครัว 
 
 

235 138 54 - - 427 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.4 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการนี้ 

243 150 34 - - 427 

2.5 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
หรือแนะน าแก่ผู้อ่ืน 

174 179 67 7 - 427 

2.6 สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ตรงตามความ
คาดหวังของท่านหรือไม่ 

204 170 51 2 - 427 

2.7 อยากให้จัดโครงการนี้ในปีต่อไป 324 87 14 2 - 427 
3. ด้านวิทยากร 
3.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 307 100 19 1 - 427 
3.2 ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 293 108 23 3 - 427 
4. ด้านการให้บริการ 
4.1 การบริการของเจ้าหน้าที่ในการอ านวย
ความสะดวกระหว่างการฝึกอบรม 

290 115 21 1 - 427 

4.2 ความพึงพอใจในสถานที่/อาหารมีความ
สะอาดและเหมาะสมเพียงใด 

278 118 29 2 - 427 

5. ด้านระยะเวลาในการจัดท าโครงการ 
5.1 จัดท าโครงการนี้ในเวลาเรียน 247 120 57 2 1 427 
5.2 จัดท าโครงการนี้ในวันเสาร์หรือ 
วันอาทิตย์ 

152 104 93 38 40 427 

รวม 3,592 1,968 705 94 46 6,405 
คิดเป็นร้อยละ 56.08 30.72 11.01 1.47 0.72 100 

วัดระดับทัศนคติโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 87.99 
 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.40 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว   

มีระดับคะแนนในภาพรวม   ̅  4.40 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- อยากให้มีโรงเรียนอื่นมาร่วมด้วย 
- ได้รับความรู้และสามารถน าไปใช้ได้ 
- อยากให้มีโครงการนี้อีกต่อไป 
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โครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

146 
179 

 
44.92 
55.08 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 18 ปี 
2.2  อายุ  18 – 25 ปี 
2.3  อายุ  26 – 35 ปี 
2.4  อายุ  36 – 40 ปี 
2.5  อายุ  41 – 50 ปี 
2.6  อายุ  51  ปีขึ้นไป 
 

 
- 

11 
51 
38 
87 
138 

 
- 

3.39 
15.69 
11.69 
26.77 
42.46 

3. สถานภาพ 
3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หย่าร้าง/หม้าย 
 

 
81 
217 
27 

 
24.92 
66.77 
8.31 

4. การศึกษา 
4.1  ประถมศึกษา 
4.2  มัธยมศึกษาตอนต้น 
4.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
4.4  ปวส./อนุปริญญา 
4.5  ปริญญาตรี 
4.6  ปริญญาโท 
 

 
18 
41 
100 
6 

133 
27 

 
5.54 
12.61 
30.77 
1.85 
40.92 
8.31 

5. อาชีพ/ประกอบการ 
5.1  นักเรียน/นักศึกษา 
5.2  รับจ้าง 
5.3  แม่บ้าน 
5.4  ค้าขาย 
5.5  เกษตรกร 
5.6  ข้าราชการ 
5.7  อื่น ๆ 

 
 
 

 
- 

30 
12 
38 
113 
64 
68 

 
- 

9.24 
3.69 
11.69 
34.77 
19.69 
20.92 
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ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
6. รายได้/ปี (บาท) 

6.1  น้อยกว่า 15,000 บาท 
6.2  15,001 – 30,000 บาท 
6.3  30,001 – 50,000 บาท 
6.4  50,001 – 70,000 บาท 
6.5  70,001 บาทขึ้นไป 
6.6  ไม่มีรายได้ 

 
121 
156 
20 
9 
14 
5 

 
37.23 
48.00 
6.15 
2.77 
4.31 
1.54 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 179 ราย (ร้อยละ 55.08) มีอายุ  51  ปีขึ้นไป จ านวน 138 ราย  
(ร้อยละ 42.46) สถานภาพ สมรส จ านวน 217 ราย (ร้อยละ 66.77) การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 133 
ราย (ร้อยละ 40.92) อาชีพ/ประกอบการ เกษตรกร จ านวน 113 ราย (ร้อยละ 34.77) และรายได้/ปี  
15,001 – 30,000 บาท จ านวน 156 ราย (ร้อยละ 48) 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  สรุปการวัดระดับทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน  
การอบรมอบรม 

      

1.1.1 เรื่อง อ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 

53 150 102 19 1 325 

1.1.2 เรื่อง การเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิก
สภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) 

56 161 88 18 2 325 

1.1.3 เรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

65 157 91 11 1 325 

1.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง  
การอบรมอบรม 

      

1.2.1 เรื่อง อ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 

89 200 35 1 - 325 

1.2.2 เรื่อง การเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิก
สภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) 

84 200 40 1 - 325 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.2.3 เรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

88 190 46 1 - 325 

2. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
2.1 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้เพียงใด 

98 188 39 - - 325 

2.2 สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอด
ได้เพียงใด 

90 205 30 - - 325 

3. ด้านวิทยากร 
3.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 140 164 21 - - 325 
3.2 ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 150 156 19 - - 325 
4. ด้านการให้บริการ 
4.1 การบริการของเจ้าหน้าที่ในการอ านวย
ความสะดวกระหว่างการฝึกอบรม 

125 177 22 1 - 325 

4.2 ความพึงพอใจในสถานที่/อาหารมีความ
สะอาดและเหมาะสมเพียงใด 

128 172 24 1 - 325 

รวม 1,166 2,120 557 53 4 3,900 
คิดเป็นร้อยละ 29.9 54.36 14.28 1.36 0.1 100 

วัดระดับทัศนคติโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 82.52 
 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.12 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน  มีระดับคะแนนในภาพรวม 

  ̅  4.12 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ควรให้มีการอบรมอย่างนี้อีกครั้ง ก่อนมีการเลือกตั้ง 
- เป็นโครงการที่ดีมาก ผู้เข้ารับการอบรมมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง 

 
 

*************************** 
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โครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้ 
วิถีปราชญ์ชาวบ้าน 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

36 
63 

 
36.36 
63.64 

2. อายุ 
2.1  อายุ   8 – 15  ปี 
2.2  อายุ  16 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 45 ปี 
2.4  อายุ  46 – 65 ปี 
2.5  อื่น ๆ 

 
90 
6 
3 
- 
- 

 
90.91 
6.06 
3.03 

- 
- 

3. วุฒิการศึกษา 
3.1  ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
3.2  มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
3.3  มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  อ่ืน ๆ 

 
- 

95 
- 
4 
- 

 
- 

95.96 
- 

4.04 
- 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 63 ราย (ร้อยละ 63.64) มีอายุ 8 – 15  ปี จ านวน 90 ราย  
(ร้อยละ 90.91) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จ านวน 95 ราย (ร้อยละ 95.96)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้ 
วิถีปราชญ์ชาวบ้าน 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด แนวปฏิบัติใน
การเรียนรู้เพียงใด 
 

57 33 5 3 1 99 

2. ท่านสามารถน าความรู้ไปต่อยอดให้เกิด
ประสิทธิผลเพียงใด 
 

43 42 13 1 - 99 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. สัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมกับ
ภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมเพียงใด 

51 35 11 2 - 99 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 67 22 8 2 - 99 

5. สถานที่มีความเหมาะสมเพียงใด 58 33 7 1 - 99 
รวม 276 165 44 9 1 495 

คิดเป็นร้อยละ 55.76 33.33 8.88 1.82 0.20 100 
วัดระดับความคิดเห็นโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
= 88.52 

 
ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.42 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้ 

วิถีปราชญ์ชาวบ้าน  มีระดับคะแนนในภาพรวม   ̅  4.42 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
 
 

*************************** 
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โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและการทดสอบ
สมรรถภาพของร่างกาย 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและ
การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

125 
145 

 
46.29 
53.71 

2. อายุ 
2.1  อายุ   ต่ ากว่า 18  ปี 
2.2  อายุ  18 – 24 ปี 
2.3  อายุ  25 – 35 ปี 
2.4  อายุ  36 – 45 ปี 
2.5  อายุ  46 – 55 ปี  
2.6  อายุ  56 ปีขึ้นไป 

 
20 
35 
41 
62 
44 
68 

 
7.40 
12.96 
15.18 
22.96 
16.30 
25.20 

3. ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม 
3.1  ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ อบจ. 
3.2  ประชาชนทั่วไป 
3.3  นักเรียน/นักศึกษา 

 
38 
180 
52 

 
14.07 
66.66 
19.25 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 145 ราย (ร้อยละ 53.71) มีอายุ  56 ปีขึ้นไป จ านวน 68 ราย  
(ร้อยละ 25.20) ประเภทผู้ตอบแบบสอบถามเป็นประชาชนทั่วไป จ านวน 180 ราย (ร้อยละ 66.66)  

ส่วนที่ 2  การวัดความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับประสิทธิภาพของโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและการทดสอบสมรรถภาพของ
ร่างกาย 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของขั้นตอนในการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

198 72 - - - 270 

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาท าการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 
 

202 68 - - - 270 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. ความเหมาะสมของสถานที่และอุปกรณ์
ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

215 55 - - - 270 

4. การให้บริการและค าแนะน าของวิทยากร
และเจ้าหน้าที่ 

222 48 - - - 270 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย 

233 37 - - - 270 

6. ท่านสามารถน าผลการทดสอบไปเป็น
แนวทางในการเลือกกิจกรรมการออกก าลัง
กายท่ีเหมาะสมเพียงใด 

208 62 - - - 270 

7. ต้องการให้โครงการนี้จัดขึ้นอีกในครั้ง
ต่อไป 

228 42 - - - 270 

รวม 1,506 384 - - - 1,890 
คิดเป็นร้อยละ 79.68 20.31 - - - 100 

วัดระดับความคิดเห็นโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 80.43 
 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.79 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

และการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย  มีระดับคะแนนในภาพรวม   ̅  4.79 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
 
 

*************************** 
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โครงการฝึกอบรมทักษะกฬีาภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้มีกีฬาเพ่ือลูกรัก) 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้มีกีฬา
เพ่ือลูกรัก) 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา 
ภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้มีกีฬาเพ่ือลูกรัก) 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

197 
94 

 
67.69 
32.31 

2. อายุ 
2.1  อายุ   8 – 10  ปี 
2.2  อายุ  11 – 15 ปี 

 
153 
138 

 
52.57 
47.43 

3. ประเภทกีฬาที่อบรม 
3.1  ฟุตบอล 
3.2  ฟุตซอล 
3.3  แบดมินตัน 
3.4  ว่ายน้ า 
3.5  ยูโด 
3.6  เทควันโด 

 
61 
22 
98 
110 

- 
- 

 
20.96 
7.56 
33.67 
37.81 

- 
- 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 197 ราย (ร้อยละ 67.69) มีอายุ  8 – 10  ปี จ านวน 153 ราย  
(ร้อยละ 52.57) ประเภทกีฬาที่อบรม คือ ว่ายน้ า จ านวน 110 ราย (ร้อยละ 37.81)  

ส่วนที่ 2  การวัดความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก) 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัด
อบรม 
 

193 98 - - - 291 

2. ความเหมาะสมเพียงพอของอุปกรณ์กีฬา
ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม 
 

217 74 - - - 291 

3. การพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬา 204 87 - - - 291 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. เด็ก เยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 192 99 - - - 291 

5. เด็ก เยาวชน รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม 219 72 - - - 291 
6. เด็ก เยาวชน ใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 230 61 - - - 291 
7. การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ที่ท าการ
ฝึกอบรม 

228 63 - - - 291 

8. ท่านต้องการให้มีการจัดฝึกอบรม
โครงการนี้ต่อไป 

238 53 - - - 291 

รวม 1,721 607 - - - 2,328 
คิดเป็นร้อยละ 73.92 26.08 - - - 100 

วัดระดับความคิดเห็นโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 94.78 
 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.73 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้มีกีฬาเพ่ือลูกรัก)   

มีระดับคะแนนในภาพรวม   ̅  4.73 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
 
 

*************************** 
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โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

381 
417 

 
47.74 
52.25 

2. อายุ 
2.1  อายุ  10 – 15  ปี 
2.2  อายุ  16 – 20  ปี 
2.3  อายุ  21 – 25  ปี 
2.4  อายุ  26 – 30  ปี 
2.5  อายุ  31  ปีขึ้นไป 

 
345 
398 
25 
22 
18 

 
42.23 
49.87 
3.13 
2.75 
2.25 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 417 ราย (ร้อยละ 52.25) มีอายุ  16 – 20  ปี จ านวน 398 ราย  
(ร้อยละ 49.87)  

ส่วนที่ 2  การวัดความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจต่อโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. รูปแบบการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ได้ให้ความรู้และ
ประสบการณ์ 

482 233 56 13 14 798 

2. ท่านได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้ 
ประสบการณ์จริงในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

462 262 52 22 - 798 

3. ก่อนการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหาของการศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ 
ในครั้งนี้ 

303 268 198 17 12 798 

4. หลังการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ได้
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

440 309 38 11 - 798 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ฯ 

418 296 65 19 - 798 

6. ระยะเวลาในการเข้าชมมีความเหมาะสม
เพียงใด 

358 277 125 27 11 798 

รวม 2,463 1,645 534 109 37 4,788 
คิดเป็นร้อยละ 42.55 34.35 11.15 2.27 0.77 100 

วัดระดับความคิดเห็นโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 77.78 
 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.33 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี   

มีระดับคะแนนในภาพรวม   ̅  4.33 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
 
 

*************************** 
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

95 
75 

 
55.88 
44.12 

2. อายุ 
2.1  อายุ    7 – 10  ปี 
2.2  อายุ  11 – 14  ปี 
2.3  อายุ  15 – 18  ปี 
2.4  อายุ  19 – 22  ปี 
2.5  อ่ืน ๆ 

 
- 

161 
9 
- 
- 

 
- 

94.71 
5.29 

- 
- 

3. วุฒิการศึกษา 
3.1  ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 
3.2  มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 
3.3  มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 4 
3.4  มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 
3.5  อื่น ๆ 

 
170 

- 
- 
- 
- 

 
100.00 

- 
- 
- 
- 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 95 ราย (ร้อยละ 55.88) มอีายุ  11 – 14  ปี จ านวน 161 ราย  
(ร้อยละ 94.71) วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จ านวน 170 ราย (ร้อยละ 100) 

ส่วนที่ 2  การวัดความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจต่อโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจใน
การอบรม 

62 72 31 - 5 170 

2. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี 

68 74 21 1 6 170 

3. การเข้ารับการอบรมภาคปฏิบัติมีความ
เหมาะสม 
 

69 66 24 5 6 170 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 65 62 24 13 6 170 
5. สถานที่รับการอบรมมีความเหมาะสม 81 53 25 6 5 170 

รวม 345 327 125 25 28 850 
คิดเป็นร้อยละ 40.58 38.47 14.70 2.94 3.29 100 

วัดระดับความคิดเห็นโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 82.01 
 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.27 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม   

มีระดับคะแนนในภาพรวม   ̅  4.27 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 
 
 

*************************** 
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี  

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

132 
168 

 
44.00 
56.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 6 ปี 
2.2  อายุ    7 – 8   ป ี
2.3  อายุ   9 – 10  ปี 
2.4  อายุ  11 – 12 ปี 
2.5  อายุ  13 – 14 ปี 
2.6  อายุ  15  ปีขึ้นไป 

 
- 

29 
26 
35 
62 
126 

 
- 

9.67 
8.67 
11.67 
20.66 
42.00 

3. วุฒิการศึกษา 
3.1  อนุบาล 
3.2  ประถมศึกษา 
3.3  มัธยมศึกษา 
3.4  อื่น ๆ 

 
25 
91 
184 

- 

 
8.33 
30.33 
61.34 

- 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 168 ราย (ร้อยละ 56) มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 126 ราย  
(ร้อยละ 42) วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 184 ราย (ร้อยละ 61.34)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมมากน้อยเพียงใด 
 

122 163 13 3 - 300 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะได้มากน้อยเพียงใด 
 
 

133 150 16 1 - 300 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. ท่านคิดว่าต้องการให้มีการแข่งขันกีฬา
ของนักเรียนอีกเพียงใด 

127 161 11 1 - 300 

4. นักเรียนคิดว่าโครงการนี้ส่งเสริมกิจกรรม
การมีส่วนร่วมได้มากน้อยเพียงใด 

139 123 28 10 - 300 

5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนิน
โครงการนี้เพียงใด 

138 155 6 1 - 300 

รวม 659 752 74 15 - 1,500 
คิดเป็นร้อยละ 43.94 50.13 4.93 1.00 - 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 87.40 
 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.37 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี  มีระดับคะแนน 

ในภาพรวม   ̅  4.37 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ 
ดีมาก 
 
 

*************************** 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรในงานพิธีกรต่าง ๆ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรใน
งานพิธีกรต่าง ๆ 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ
การเป็นพิธีกรในงานพิธีกรต่าง ๆ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

13 
37 

 
26.00 
74.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  25 – 35  ปี 
2.2  อายุ  36 – 45  ปี 
2.3  อายุ  46 – 55  ปี 
2.4  อายุ  56  ปีขึ้นไป 

 
14 
19 
13 
4 

 
28.00 
38.00 
26.00 
8.00 

3. อาชีพ 
-  ข้าราชการ 
 

 
50 

 
100.00 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 37 ราย (ร้อยละ 74) มีอายุ  36 – 45  ปี จ านวน 19 ราย  
(ร้อยละ 38) และประกอบอาชีพข้าราชการ จ านวน 50 ราย (ร้อยละ 100) 

ส่วนที่ 2  การวัดความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรในงานพิธีกรต่าง ๆ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ และ
ประสบการณ์ใหม่จากโครงการ/กิจกรรมนี้
เพียงใด 

12 35 3 - - 50 

2. ท่านสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด 
 

8 36 6 - - 50 

3. สิ่งที่ท่านได้รับความรู้จากโครงการนี้ตรง
ตามความคาดหวังของท่านในระดับใด 
 
 

11 14 25 - - 50 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. สัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมกับหลักสูตร
ภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมในระดับใด 

6 19 25 - - 50 

5. สถานที่ฝึกอบรมมีความเหมาะสมใน
ระดับใด 

15 29 6 - - 50 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากรอยู่ในระดับใด 

18 31 1 - - 50 

รวม 70 145 66 - - 300 
คิดเป็นร้อยละ 23.33 48.33 22.00 - - 100 

วัดระดับความคิดเห็นโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 75.19 
 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 3.76 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรในงานพิธีกรต่าง ๆ  

มีระดับคะแนนในภาพรวม   ̅  3.76 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในระดับ ดี 
 
 

*************************** 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

105 
112 

 
48.39 
51.61 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 18 ปี 
2.2  อายุ  18 – 25 ปี 
2.3  อายุ  26 – 34 ปี 
2.4  อายุ  35 – 40 ปี 
2.5  อายุ  41 – 50 ปี 
2.6  อายุ  51  ปีขึ้นไป 
 

 
24 
45 
50 
62 
23 
13 

 
11.06 
20.74 
23.04 
28.57 
10.60 
5.99 

3. สถานภาพ 
3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หย่าร้าง 
 

 
93 
124 

- 

 
42.86 
57.14 

- 

4. ระดับการศึกษา 
4.1  ประถมศึกษา 
4.2  มัธยมศึกษา 
4.3  ปวช. 
4.4  ปวส./อนุปริญญา 
4.5  ปริญญาตรี 
4.6  สูงกว่าปริญญาตรี 
 

 
41 
32 
10 
65 
54 
15 

 
18.89 
14.75 
4.61 
29.95 
24.88 
6.91 

5. ประกอบอาชีพ 
5.1  รับราชการ 
5.2  เกษตรกร 
5.3  ค้าขาย 
5.4  รับจ้าง 
5.5  อื่น ๆ 

 
 
 

 
42 
28 
25 
50 
72 

 
19.35 
12.90 
11.52 
23.04 
33.18 



 ~ 117 ~  
 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
6. รายได้/เดือน  

6.1  ต่ ากว่า 10,000 บาท 
6.2  10,001 – 20,000 บาท 
6.3  20,001 – 30,000 บาท 
6.4  30,001 – 40,000 บาท 

 
84 
69 
36 
28 

 
38.71 
31.80 
16.59 
12.90 

 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 112 ราย (ร้อยละ 51.61) มีอายุ 35 – 40 ปี จ านวน 62 ราย  
(ร้อยละ 28.57) สถานภาพ สมรส จ านวน 124 ราย (ร้อยละ 57.14) การศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา 
จ านวน 65 ราย (ร้อยละ 29.95) อาชีพ/ประกอบการ อ่ืน ๆ จ านวน 72 ราย (ร้อยละ 33.18) และมีรายได้/
เดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 84 ราย (ร้อยละ 38.71) 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  สรุปการวัดระดับทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่านได้รับความรู้ บทบาท หน้าที่ของ
ตนเอง จากการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ได้เพียงใด 

570 412 - - - 982 4.53 

2. ท่านคิดว่าจะน าความรู้จากการร่วม
กิจกรรมรณรงค์ไปปรับใช้ในการป้องกัน
ตนเอง และคนรอบข้างให้รู้เท่าทัน ไม่ตก
เป็นเหยื่อ และไม่เป็นผู้กระท าการค้า
มนุษย์ ได้เพียงใด 

555 424 - - - 979 4.51 

3. ท่านคิดว่าจะสามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ไป
ถ่ายทอดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในชุมชนของท่าน (คนรอบ
ข้าง) เพ่ือป้องกันการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ได้เพียงใด 

500 468 - - - 968 4.46 

4. ท่านคิดว่ากิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ ของ อบจ.
ลพบุรี เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อ
ประชาชนและในชุมชนเพียงใด 

625 368 - - - 993 4.58 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. ท่านคิดว่ากิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ควรจัด
อย่างต่อเนื่องเพียงใด 

600 388 - - - 988 4.55 

รวม 2,850 2,060 - - - 4,910 22.63 
คิดเป็นร้อยละ 58.04 41.96 - - - 100 4.52 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  พบว่า เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย

มาก ทั้งหมด 5 ข้อ มีระดับคะแนนในภาพรวม   ̅  4.52 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการ 
ได้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชน  
- ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐให้ความรู้ในเรื่องการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานต่างด้าว  

และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการฯ นี้อีกในปีถัดไป 
 

 
*************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ~ 119 ~  
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

30 
21 

 
58.82 
41.18 

2. อายุ 
2.1  อายุต่ าสุด  29  ปี 
2.2  อายุสูงสุด  73  ปี 
 

 
- 
- 

 
- 
- 
 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 30 ราย (ร้อยละ 58.82) มีอายุต่ าสุด 29 ปี และอายุสูงสุด 73 ปี  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  สรุปการวัดระดับทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม 
1.1 เรื่อง คุณธรรมกับการเลือกตั้ง 

 
1 

 
10 

 
24 

 
12 

 
4 

 
51 

1.2 เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมือง 

1 12 23 14 1 51 

1.3 เรื่อง คุณธรรมน าสุจริต 3 9 26 11 2 51 
2. ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม 
2.1 เรื่อง คุณธรรมกับการเลือกตั้ง 

 
20 

 
29 

 
2 

 
- 

 
- 

 
51 

2.2 เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมือง 

22 24 5 - - 51 

2.3 เรื่อง คุณธรรมน าสุจริต 26 21 4 - - 51 

3. ภาพรวมในการด าเนินการฝึกอบรม 
3.1 ความรอบรู้ของวิทยากร 

      

3.1.1 วิทยากรจากส านักงานคณะกรรม 
การการเลือกตั้งประจ าจังหวัดลพบุรี 
 
 
 

31 19 1 - - 51 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. ภาพรวมในการด าเนินการฝึกอบรม
(ต่อ) 

      

3.1.2 วิทยากรจากส านักงานอัยการคดี
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง 

30 20 1 - - 51 

3.2 ความเหมาะสมของวิทยากรประจ ากลุ่ม 30 19 2 - - 51 
3.3 สิ่งอ านวยความสะดวก/เอกสาร
ประกอบ/การอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ 

31 17 3 - - 51 

3.4 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการ
อบรม 

25 23 3 - - 51 

3.5 ความเหมาะสมของสถานที่ การจัด
โครงการฯ 

29 17 5 - - 51 

3.6 ประโยชน์ที่ได้รับและสามารถน าไปใช้
หลังจากได้รับการอบรม 

36 14 1 - - 51 

รวม 285 234 100 37 7 663 
คิดเป็นร้อยละ 42.99 35.29 15.08 5.58 1.06 100 

วัดระดับทัศนคติโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 82.71 
 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.14 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  มีระดับคะแนนในภาพรวม  

  ̅  4.14 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในระดับ ดีมาก 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ขอให้จัดโครงการลักษณะแบบนี้เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากรของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 
 

*************************** 
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โครงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร  
กิจกรรมท่ี 1 “การจัดการความเสี่ยงและการจัดท ารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

19 
47 

 
28.80 
71.20 

2. อายุ 
2.1  อายุ  20 – 30 ปี 
2.2  อายุ  31 – 40 ปี 
2.3  อายุ  41 – 50 ปี 
 

 
6 
12 
24 
 

 
9.10 
18.20 
36.40 

 
3. การศึกษา 

3.1  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.2  ปริญญาตรี 
3.3  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.4  อ่ืน ๆ 

 
2 
48 
15 
1 
 

 
3.00 
72.70 
22.70 
1.50 

 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 47 ราย (ร้อยละ 71.20) มีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 24 ราย  
(ร้อยละ 36.40) การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 48 ราย (ร้อยละ 72.70)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความต้องการ
เพียงใด 
2. ท่านคาดว่าจะน าความรู้ความเข้าใจทักษะที่ได้รับในครั้งนี้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
3. ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ 
4. ระยะเวลาการอบรมสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร
โครงการเพียงใด 
 

4.12 
 

4.21 
 

4.18 
 

4.08 

0.60 
 

0.65 
 

0.68 
 

0.75 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.15 - มาก 
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สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร  มีความพึงพอใจต่อโครงการ 

ในภาพรวม   ̅  4.15 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ  
ดีมาก 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ต้องการให้จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 

*************************** 
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โครงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร  
กิจกรรมท่ี 2 “ทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานการคลังงานพัสดุ” (เชิงวิชาการ) 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

21 
59 

 
26.25 
73.75 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 
2.2  อายุ  20 – 30 ปี 
2.3  อายุ  31 – 40 ปี 
2.4  อายุ  41 – 50 ปี 
2.5  อายุ  51 – 59 ปี 
 

 
- 

20 
22 
27 
11 

 
- 

25 
27.50 
33.75 
13.75 

3. การศึกษา 
3.1  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.2  ปริญญาตรี 
3.3  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.4  อื่น ๆ 

 
11 
50 
19 
- 
 

 
13.75 
62.50 
23.75 

- 
 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 73.75) มีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 27 ราย  
(ร้อยละ 33.75) การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 50 ราย (ร้อยละ 62.50)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรง
ตามความต้องการเพียงใด 

40 38 2 - - 80 

2. ท่านคาดว่าจะน าความรู้ความเข้าใจ
ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
 

47 32 1 - - 80 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ
อบรม 

45 33 2 - - 80 

4. ท่านต้องการให้มีการจัดโครงการนี้ 
ในปีต่อไป มากน้อยเพียงใด 

61 17 2 - - 80 

รวม 193 120 7 - - 320 
คิดเป็นร้อยละ 60.31 37.50 2.19 - - 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 91.62 
 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.58 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร  มีความพึงพอใจต่อโครงการ 

ในภาพรวม   ̅  4.58 ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ  
ดีมาก 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ต้องการให้จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 
 

*************************** 



บทท่ี 5 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

รายละเอียด
ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะของภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ  

 20 
(3) 

19.08 
3 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีข้อมูลประกอบดังนี้ 
- ข้อมูลด้านกายภาพ ประกอบด้วย ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือ
ชุมชนหรือต าบล  

 
หน้าที่ 1 

 - ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งตามธรณีสัณฐาน ประกอบด้วย 
ที่ราบน้ าท่วมถึง ลานตะพักน้ ากลางเก่ากลางใหม่รวมเป็น
ทั้งเนินตะกอน 
รูปพัด ลานตะพักน้ าเก่าพ้ืนผิวที่ถูกกัดกร่อนและเนินเขา 
และภูเขา  

หน้าที่ 2 

 - ลักษณะภูมิอากาศ ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติสภาวะ
อากาศโดยทั่วไปของจังหวัดลพบุรี ตารางแสดงปริมาณ
น้ าฝน ตารางแสดงอุณหภูมิ  

หน้าที่ 3 

 - ลักษณะของดิน ประกอบด้วย จ าแนกเป็นกลุ่มดิน  หน้าที่ 4 - 9 
 - ลักษณะของแหล่งน้ า ประกอบด้วย ข้อมูลลุ่มแม่น้ า

เจ้าพระยา  
ลุ่มน้ าป่าสัก แม่น้ าบางขาม ล าธารล าสนธิ คลอง
ชลประทานชัยนาท – ป่าสัก ตารางแสดงโครงการอ่างเก็บ
น้ า ที่ตั้ง ความจุพ้ืนที่ผิวน้ าและพ้ืนที่ชลประทาน  

หน้าที่ 72 - 
75 

 - ลักษณะของไม้และป่าไม้ ประกอบด้วย ข้อมูลจ านวน
พ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ คือ ป่าซับลังกา  
ป่าวังเพลิง ป่าชัยบาดาล เขาเพนียด ตารางแสดงพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ  

หน้าที่ 75 - 
77 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

รายละเอียด
ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
ที่ได้ 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง  
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

 (2) 2 

แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีข้อมูลประกอบดังนี้ 
- เขตการปกครอง ประกอบด้วย ข้อมูลตารางแสดงจ านวน
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. ของจังหวัดลพบุรี  

 
หน้าที่ 9 - 11 

  

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ ตารางแสดง
จ านวนครัวเรือนของจังหวัดลพบุรี  

หน้าที่ 10 

 - ข้อมูลการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ตารางแสดงจ านวนผู้มี
สิทธิ 
ออกเสียง (ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) สัญชาติไทย  

หน้าที่ 11   

- ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ประกอบด้วย ตารางแสดง
จ านวนประชากร ตารางแสดงช่วงอายุและจ านวนประชากร  

หน้าที่ 11 - 
13 

 
 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

 (2) 2 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีข้อมูลประกอบดังนี้ 
- ข้อมูลการศึกษา ประกอบด้วย ตารางแสดงจ านวน
สถานศึกษา (การศึกษาในระบบ) ตารางแสดงจ านวน
นักเรียน/นักศึกษา  
ในระบบโรงเรียน นอกระบบ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตาราง
แสดงจ านวนข้าราชการครู/อาจารย์ ในสถานศึกษาจ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา  

 
หน้าที่ 14 - 

17 

 - ข้อมูลสาธารณสุข ประกอบด้วย สถานบริการสาธารณสุข 
ตารางแสดงจ านวนสถานบริการ สาธารณสุขของภาครัฐ
และภาคเอกชนจ าแนกรายอ าเภอ ตารางแสดงจ านวน
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และสายอ่ืน ๆ  
ในสายบริการระดับโรงพยาบาล  

หน้าที่ 17 - 
18 

 - ข้อมูลอาชญากรรม ประกอบด้วย ตารางแสดงสถิติความผิด
คดีอาชญากรรม (คดี 4 กลุ่ม) ตารางแสดงสรุปผลการ
ปราบปรามยาเสพติด  
 

หน้าที่ 18 - 
19 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

รายละเอียด
ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
ที่ได้ 

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

 (2) 2 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีข้อมูลประกอบดังนี้ 
- ข้อมูลการคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย ตารางแสดง
ระยะทางถนนของจังหวัด ตารางแสดงรายละเอียดสายทาง
ที่ อบจ.รับผิดชอบ ตารางแสดงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนนของ อบจ.ลพบุรี ตารางสรุปผลการปรับปรุง
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าในความรับผิดชอบของ อบจ.ลพบุรี 
ตารางแสดงรายละเอียดสะพาน ที่อยู่ในสายทางในความ
รับผิดชอบ ของ อบจ.ลพบุรี ตารางแสดงรายละเอียดท่อ
ลอด – ท่อระบายน้ า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.
ลพบุรี  
 

 
หน้าที่ 31 - 

47 

- ข้อมูลการไฟฟ้า ประกอบด้วย ตารางแสดงครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้ 

หน้าที่ 48 

 - ข้อมูลการประปา ประกอบด้วย ตารางก าลังผลิตและการ
ใช้น้ าประปา 

หน้าที่ 48 - 
49 

- ข้อมูลโทรศัพท์ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลพบุรี  
บมจ.ทีโอที ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลตัวเลข
ทางการตลาดของส่วน 

หน้าที่ 49 

 บริการลูกค้าจังหวัดลพบุรี เป็นข้อมูลตัวเลขทางธุรกิจไม่
สามารถเปิดเผยข้อมูลได้  

   

 - ข้อมูลไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ตารางแสดงการสื่อสาร การขนส่งพัสดุและ
ครุภัณฑ์  

หน้าที่ 49 - 
50 

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

 (2) 1.25 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีข้อมูลประกอบดังนี้ 
- ข้อมูลการเกษตร ประกอบด้วย ตารางแสดงพ้ืนที่
เกษตรกรรม  

 
หน้าที่ 50 

  

 - ข้อมูลการประมง ประกอบด้วย ตารางแสดงการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ  

หน้าที่ 50 - 
51 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

รายละเอียด
ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
ที่ได้ 

 - ข้อมูลการปศุสัตว์ ประกอบด้วย ตารางแสดงครัวเรือนที่
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  

หน้าที่ 51 - 
52 

 - ข้อมูลการบริการ ประกอบด้วย ตารางแสดงจ านวน
สถาบันการเงิน/ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าและตลาดสด 
ตารางแสดงข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  

หน้าที่ 52 - 
56 

  

 - ข้อมูลการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่
ส าคัญของจังหวัดลพบุรี ตารางรายชื่อแหล่งท่องเที่ยว  

หน้าที่ 56 - 
59 

 - ข้อมูลอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ตารางแสดงมูลค่าผล
ผลิตภัณฑ์ (GPP) ตารางแสดงสาขาอุตสาหกรรมที่มีการ
ลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดลพบุรี ตารางแสดง
จ านวนโรงงานเงินทุน  
และคนงานตามหมวดอุตสาหกรรม  

หน้าที่ 59 - 
62 

 - ข้อมูลการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย ตาราง
แสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ  

หน้าที่ 62 

 - ข้อมูลแรงงาน ประกอบด้วย ข้อมูลการมีงานท า ข้อมูล
แรงงานต่างด้าว ข้อมูลแรงงานไทยในต่างประเทศ  
 

หน้าที่ 63 

- ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  ไม่มีการจัดท า
ข้อมูลไว้ 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา  ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 
 

 (2) 2 

 - ข้อมูลประเพณีและงานประจ าปี ประกอบด้วย งานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช งานประเพณีก าฟ้า งาน
ประเพณีชักพระศร-ีอริยเมตไตรย งานเทศกาลกระท้อนหวาน
ของดีเมืองลพบุรี  

หน้าที่ 64 - 
65 

  

 งานเทศกาลท่องเท่ียวทานตะวันบาน ฯลฯ     
 - ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน ประกอบด้วย กลุ่มไทย

เบิ้ง กลุ่มมอญ กลุ่มลาวพวน กลุ่มจีน  
หน้าที่ 65 - 

66 

 - ข้อมูลสินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ประกอบด้วย ตาราง
แสดงรายช่ือผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  

หน้าที่ 66 - 
72 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

รายละเอียด
ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
ที่ได้ 

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

 (2) 2 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีข้อมูลประกอบดังนี้ 
- ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลลุ่มแม่น้ าที่
ส าคัญ ตารางแสดงอ่างเก็บน้ าโครงการชลประทานพ้ืนที่
จังหวัดลพบุรี ตารางแสดงจ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติ ข้อมูล
ป่าไม้ ข้อมูลพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ตาราง
แสดงพื้นท่ีที่มีสภาพเป็นป่าจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม 
ข้อมูลภูเขา 

 
หน้าที่ 72 - 

78 
 

 

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

 (2) 1.83 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีข้อมูลประกอบดังนี้ 
- อบจ.ลพบุรี ได้ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ
จังหวัด เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน
และใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
รวมถึงมีการน าข้อมูล จปฐ. มาใช้ประกอบการพิจารณาใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ภาคผนวก) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกอบด้วย 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ 

 (3) 3 

 ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 อบจ.ลพบุรี มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยก าหนด
รูปแบบวิธีการ คือ 
- อบจ.ลพบุรี ได้ก าหนดรูปแบบ วิธีการ โดยมีประกาศ
แต่งตั้งสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น และประชุมประชาคม
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ท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือเสนอปัญหา ความต้องการและ
ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมแนวทางการแก้ไข โดยมี
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนและใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ อบจ.ลพบุรี 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกอบด้วย 
- บันทึกประกาศแต่งตั้งสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นฯ และ
เชิญประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

 20 
(5) 

11 
5 

แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องและ
เชื่อมโยง คือ  
     ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มี 3 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
          สอดคล้องกับนโยบายของนายก อบจ.ลพบุรี ด้านที่ 
2 ด้านเศรษฐกิจ 
          สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  
ในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
          สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
          มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
          มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 
 

หน้าที่ 109 - 
113 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและด้าน
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
          สอดคล้องกับนโยบายนายก อบจ.ลพบุรี ด้านที่ 1 
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
          สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ใน
เขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทาง
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
          สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ
และความสงบสุขของบ้านเมือง 
          มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค
เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
          มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการ
องค์กรที่ดี 
          สอดคล้องกับนโยบายนายก อบจ.ลพบุรี ด้านที่ 4 
ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร 
 
          สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  
ในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
          สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุข
ของบ้านเมือง 
          ไม่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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     โดยทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยง  

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

 (3) 0 

 - ไม่มีการน าข้อมูลด้านผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะมา
วิเคราะห์ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

ไม่มีการ 
วิเคราะห์ไว้ 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 
 

ไม่มีการ 
วิเคราะห์ไว้ 

(3) 0 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

ไม่มีการ 
วิเคราะห์ไว้ 

(3) 0 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ  
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

 (3) 3 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม คือ 
     มีการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
 - การจัดการขยะมูลฝอย 
 - การจัดการน้ าเสีย 
 - ด้านพลังงาน 
 - พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ จากสภาพปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต  
 

 
หน้าที่ 99 - 

108 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ทีอ่าจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength    
 (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
 

 (3) 3 
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  - เป็นการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ SWOT  

หน้าที่ 97 - 
98 

  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

 60 
(10) 

56.67 
10 

แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องและ
เชื่อมโยง คือ  
     ยุทธศาสตร์ของ อบจ.ลพบุรี มี 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต
จังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
และยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 

หน้าที่ 109 - 
111 

 

           ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมือง การบริหาร
จัดการองค์กรที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

   

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลัก 
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 

 (10) 8.50 
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
          ยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย มีความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และมี
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริหาร
จัดการด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ มีความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพฒันา
ภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ และมีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างความมั่นคง และความสงบ
สุขของบ้านเมือง 

 
 

หน้าที่ 109 - 
110 

  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาลหลัก 
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

 (10) 8.67 



~ 135 ~ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

รายละเอียด
ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
ที่ได้ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี มี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหาร
ปลอดภัย สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์
ที ่9 การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคม
คุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
หน้าที่ 110 - 

111 

  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 (5) 5 

วิสัยทัศน์ อบจ.ลพบุรี  “ลพบุรีน่าอยู่” 
- วิสัยทัศน์ อบจ.ลพบุรี มีลักษณะแสดงให้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ต้องการจะพัฒนาจังหวัดลพบุรี 
ให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ในอนาคต สามารถท าให้ประชาชนอยู่
ได้อย่างมีความสุข โดยการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม
และด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมือง การบริหาร
จัดการองค์กรที่ดี 

หน้าที่ 88 - 
91 
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3. ยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 
3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

 (5) 5 

กลยุทธ์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ของ อบจ.ลพบุรี แสดงให้
เห็นช่องทาง วิธีการ และเป็นภารกิจท่ีต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นฯ  
ยุทธศาสตร์ที่  1  มี   2   กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  มี  11  กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  มี   4   กลยุทธ์ 

หน้าที่ 92 

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน 

 (5) 5 

เป้าประสงค์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  มี  2  เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  มี  6  เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  มี  2  เป้าประสงค์ 
 
 

หน้าที่ 112 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

 (5) 5 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ เป็นนโยบายที่ส าคัญและเร่งด่วนของ
นายก อบจ.ลพบุรี มี 4 ด้าน คือ 
          1. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
          2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
          3. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพัฒนาเมือง 
          4. นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาองค์กร  

หน้าที่ 92 - 
96 
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3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ จุดยนืทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดงักล่าว 

 (5) 5 

การน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 ด้าน 
10 แผนงาน ดังนี้ 
          ด้านที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ  จ านวน  2  แผนงาน   
78  โครงการ 
          ด้านที่ 2 ด้านบริการชุมชนและสังคม  จ านวน  6  
แผนงาน  64  โครงการ 
          ด้านที่ 3 ด้านบริหารทั่วไป  จ านวน  2  แผนงาน  
19  โครงการ 

หน้าที่ 115 - 
116 

  

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

 
 
 

(5) 4.50 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ปรากฏในแผนผัง
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2561 - 2565  
     ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลพบุรีกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด
ลพบุรี ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ภาค ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 
12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วยเป้าประสงค์ / 
ค่าเป้าหมาย//กลยุทธ์/แผนงาน 

หน้าที่ 109 - 
113 

รวมคะแนน  100 86.75 
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1. การสรุป
สถานการณ์  
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand Analysis)/Global  Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผล
การพัฒนา
ท้องถิ่นตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565  

10 9.17 

 - สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ  
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 159 โครงการ งบประมาณ 611,299,200 
บาท 
 
 
 

หน้าที่ 295 - 
296 

2. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏบิัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไร 
สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผล
การพัฒนา
ท้องถิ่นตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565 

10 9.17 

- การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ ปี 2561 
1. มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติ รวม  159  โครงการ จ านวนเงิน  
611,299,200  บาท  
2. ไม่มีการวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงปริมาณ 
 
 

หน้าที่ 295 - 
296 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

3. การประเมิน 
ผลการน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

ส่วนที่ 4 สรุปผล
การพัฒนา
ท้องถิ่นตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565 

10 9.17 

 - การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ ปี 2561 
   มีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประเมินตาม
ยุทธศาสตร์ของ อบจ.ลพบุรี ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 
มีการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 และ 
ครั้งที่ 2 เมษายน – กันยายน 2561  
2. ไม่มีการวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงคุณภาพ 

หน้าที่ 296 -300 

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ  
จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis/ 
Global  Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

10 9 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

 - มีการจัดท าผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กับ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.  
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์ภาค ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

หน้าที่ 109 - 
113 

  

5. โครงการ
พัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

 
จ านวน 123 

โครงการ 
ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

60 
(5) 

53.53 
5 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

จ านวน 123 
โครงการ 

ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความชัดเจน
น าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

จ านวน 123 
โครงการ 

ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

(5) 5 

5.4 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

(1) ความมั่นคง  
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพคน  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม  
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
- โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

จ านวน 117 
โครงการ 

ร้อยละ 95 
ของโครงการ

ทั้งหมด 
 

(5) 4.83 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย  
(1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศนูย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน  
5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธิ์ที่เปน็เป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สงู 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเปน็มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

จ านวน 102 
โครงการ 

ร้อยละ 83 
ของโครงการ

ทั้งหมด 
 

(5) 4.83 

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาก เช่น  
(1) เปลี่ยนจากการผลติสินคา้ โภคภัณฑ์ไปสูส่ินคา้เชิง
นวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแลว้ต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน่  
ด้านการเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม 
ฯลฯ 

จ านวน 55 
โครงการ 

ร้อยละ 45 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

(5) 3 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดทีไ่ด้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเปน็โครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึน้ที่
เป็นปัจจบุัน 

จ านวน 113 
โครงการ 

ร้อยละ 92 
ของโครงการ

ท้ังหมด 

(5) 4.87 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.8 โครงการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
หรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 

จ านวน 29 
โครงการ 

ร้อยละ 24 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

(5) 1.33 

5.9 งบประมาณ 
มีความ
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความ
ยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 
 

จ านวน 123 
โครงการ 

ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

(5) 4.67 

 

5.10 มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ใน 
เชิงประจักษ์  
 
 

จ านวน 123 
โครงการ 

ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

(5) 5 

 

5.11 มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และ
วัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator :KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น  
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์  
คาดว่าจะได้รับ) 
 
 

จ านวน 123 
โครงการ 

ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

(5) 5 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.12 ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ  (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จ
ได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

จ านวน 123 
โครงการ 

ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

(5) 5 

 

รวมคะแนน 100 90.03 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 





















































รูปภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจ าปี 2562 
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