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ก 
บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจ าปี 2563   

  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 แก้ไขครั้งที่ 1/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 แก้ไขครั้งที่ 3/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2562 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เพ่ิมเติมครั้งที่ 4/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เพ่ิมเติมครั้งที่ 5/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2563 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
3/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 และการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ การโอนลด/โอน
เพ่ิมงบประมาณ ประจ าปี 2563 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
        (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร  
   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   1. เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  
 
 
 

2. เพ่ือวิเคราะห์... 
 



                                                          ข 
  2. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการด าเนินงานจากผู้ปฏิบัติ 
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ น ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม ตลอดจนให้เป็น
แนวทางในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีลักษณะเดียวกันในครั้งต่อไป 
  3. เพ่ือเสนอแนะแนวคิดรวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเสริมสร้างหลักประกันในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการส่วนท้องถิ่น 
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ 10 แผนงาน ปีงบประมาณ 2563 มีโครงการทั้งหมดจ านวน 
191 โครงการ งบประมาณ 686,273,230 บาท โครงการที่น าไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จ านวน 164 โครงการ งบประมาณ 620,626,430 บาท  โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  
จ านวน 100 โครงการ งบประมาณ 513,969,350 บาท น าไปตั้งเป็นข้อบัญญัติฯ จ านวน 75 โครงการ 
งบประมาณ 443,502,950 บาท  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จ านวน 75 โครงการ งบประมาณ 148,624,045 บาท น าไปตั้งเป็น
ข้อบัญญัติฯ จ านวน 70 โครงการ งบประมาณ 138,926,645 บาท  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ 38,582,835 บาท น าไปตั้งเป็นข้อบัญญัติฯ จ านวน 
19 โครงการ งบประมาณ 38,196,835 บาท   
        จากโครงการที่น าไปบรรจุเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้นจ านวน 164 โครงการ งบประมาณ 620,626,430 บาท    
         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกัน
ประชุมก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งที่
ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล ได้ก าหนดแนวทางรูปแบบเครื่องมือ
ทางสถิติ โดยแบ่งโครงการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล ร้อยละ 10 ของโครงการตามแผนงาน 
ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยแบ่งเป็นโครงการที่คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีด าเนินการติดตามและประเมินผล จ านวน 30 โครงการ  
และโครงการที่ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่อยู่ในความรับผิดชอบ และรายงานผลการติดตามดังกล่าวให้กองแผนและงบประมาณ 
จ านวน 15 โครงการ รวมทั้งหมด จ านวน 45 โครงการ 
 
 
 

สรุปผลการติดตาม… 
 



ค 
        สรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ ได้ดังนี้     
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน 25 โครงการ 

1) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0001 
บ้านพระที่นั่งเย็น - บ้านหนองบัวขาว อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.20 

2) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0006 
บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลกกโก - บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับ
คะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 88.20  

3) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0008 
บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสีค่ลอง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 96.40  

4) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0014  
บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 83.00  

5) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0020 
บ้านช่องสาริกา - บ้านค าพราน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 88.80 

6) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0023 
บ้านทรัพย์ส าราญ - บ้านดงลาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 91.80  

7) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0025 
บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 92.80  

8) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0026 
บ้านท่าม่วง – บ้านวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 90.00  

9) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0027 
บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.80  

10) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0028 
บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.20  

11) โครงการปรับปรุง… 
 



ง 
11) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0033 

บ้านหมู่ที่ 10 ต าบลคลองเกตุ-บ้านหมู่ที่ 11 ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน  
มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 91.60 

12) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0038 
โรงเรียนนารายณ์วิทยา - สะพานนิยมชัยศิริ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 93.80 

13) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0041 
บ้านซับตะเคียน - บ้านหนองโก อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 92.60 

14) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0043 
บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.97 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 99.40 

15) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0046 
บ้านหนองปลาดุก-บ้านเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 90.00 

16) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0049 
บ้านหนองกระเบียน - บ้านชอนม่วง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.60 

17) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0050 
บ้านโพนทอง-บ้านหนองกระเบื้อง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 92.80 

18) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0053 
บ้านบางกะพ้ี - บ้านน้ าบ่อ อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.73 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.60 

19) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-
0069 บ้านร่องเพกา - บ้านชอนสมบูรณ์ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 92.00 

20) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0070 
บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.69 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 93.80 

21) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0079 
บ้านหนองม่วง - บ้านชอนม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 93.00 

22) โครงการก่อสร้าง… 
 



จ 
22) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายถนนลูกรังกรอกดินทราย ม.2 ต.เพนียด เชื่อมต่อ 

ม.3 ต.สะแกราบ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38  
ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 87.60 

23) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลาน SML ม.1 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม .4  
ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี  ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67  
ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 93.40 

24) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกลุ่มบ้านนายสมหมาย ดาวัลย์ ม.1 ต.เพนียด 
เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.52 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 90.40 

25) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1 บ้านห้วยสาราม ต.วังทอง เชื่อมต่อ ม.9  
บ้านห้วยโพธิ์ทอง ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.36 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 87.20 

1.2 แผนงานการเกษตร ได้มีการติดตามและประเมินผลฯ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
จ านวน 1 โครงการ  

 - โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้  

  - กิจกรรมที่ 1 อบรมและให้ความรู้เรื่องการท าการเกษตรแบบปลอดภัยและยั่งยืน 
ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ  89.42 

  - กิจกรรมที่ 2 อบรมและสาธิตการท าธนาคารน้ าใต้ดินเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ าท่วม 
ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ  87.13 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
        2.1 แผนงานการศึกษา ได้มีการติดตามและประเมินผลฯ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ จ านวน 
1 โครงการ 
    - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้ 
ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 
92.67 
    2.2 แผนงานสาธารณสุข ได้มีการติดตามและประเมินผลฯ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
จ านวน 1 โครงการ 
    - โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.73 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.60 
    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการฯ ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ จ านวน 1 
โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ จ านวน 1 โครงการ รวมทั้งหมด 2 
โครงการ 

1) โครงการศูนย์บริการ... 



ฉ 
              1) โครงการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 98.60 
    2) โครงการภาพยนตร์ยาบ ารุงผู้สูงอายุ ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 95.00 
         2.4 แผนงานเคหะและชุมชน ได้มีการติดตามและประเมินผลฯ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ จ านวน 1 โครงการ    
               - โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน  ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็น
ร้อยละ 86.39  
   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คณะกรรมการฯ ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลฯ จ านวน 2 โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ จ านวน 
4 โครงการ รวมทั้งหมด 6 โครงการ 
     1) โครงการส่งเสริมอาชีพ ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.37 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 87.40 
     2) โครงการส่งเสริมอาชีพ (ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้า OTOP) 
ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 
91.12 
     3) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ผลการประเมิน มีระดับคะแนน
ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 87.67 
     4) โครงการสร้างจิตส านึกพลเมือง ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 82.16 
     5) โครงการอบรมเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็น
ร้อยละ 82.11 
     6) โครงการแจกน้ าอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ าและประสบ 
สาธารณภัย ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 87.00 
   2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คณะกรรมการฯ ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลฯ จ านวน 2 โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
จ านวน 3 โครงการ รวมทั้งหมด 5 โครงการ 
    1) โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผลการประเมิน มีระดับคะแนน
ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 92.20 
 

2) โครงการอบรม… 
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    2) โครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ลุ่มน้ าป่าสัก  ผลการประเมิน  
มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 82.04 
    3) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับ
คะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 82.25 
    4) โครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรีคัพ” ผลการประเมิน มีระดับ
คะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 86.20 
    5) โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 92.93 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ได้มีการติดตามและประเมินผลฯ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ จ านวน 2 โครงการ 
    1) โครงการอบรมเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ผลการประเมิน  
มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 82.37 
    2) โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
      - กิจกรรมที่ 1 “การจัดการความเสี่ยงและการจัดท ารายงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน” ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ระดับความพึงพอใจ
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 85.00 
      - กิจกรรมที่ 2 “ทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานการคลังงานพัสดุ” 
(เชิงวิชาการ) ผลการประเมิน มีระดับคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิด
เป็นร้อยละ 86.51 
   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ได้มีการติดตามและประเมินผลฯ โดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ จ านวน 1 โครงการ 
     - โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ผลการประเมิน มีความพึงพอใจ
และต้องการให้จัดโครงการในปีต่อไป คิดเป็นร้อยละ 97 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรที่จะมีจ านวนมากกว่านี้ เพ่ือให้สามารถใช้อ้างอิงเป็น

จ านวนประชาชนทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมโครงการหรือได้รับประโยชน์จากการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลพบุรี 

2. โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ ควรที่จะมีการอบรมแบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในการสร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ในระหว่างที่ประชาชนต้องมีการกักตัวอยู่บ้าน 

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



บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.  ควำมเป็นมำของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  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 ำหนดจุดมุ่งหมำย  และวัตถุประสงค์เฉพำะของกำรประเมิน 
  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 

วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  ในการติดตามและประรมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่  ประจ าปี  
2563 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.  ขอบเขตในกำรติดตำมและประเมินผล 
  3.1  การติดตามผลการด ารนินงานตามแผนพัฒนา 
                           ด ารนินการติดตามผลการด ารนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร ่  
ปีงบประมาณ 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่ 
  3.2  การประรมินระดับทัศนคติของประชาชนท่่รับบริการ 
        ประรมินระดับทัศนคติของประชาชนต่อการด ารนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุร่  ประจ าปี  2563  ในประรดน็ต่าง 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 
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4.  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรติดตำมและประเมินผล 
  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 2563 ฉบับน่้  รายงานผลและ
รสนอความคิดรห็นซึ่งได้จากการติดตามและประรมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่ 
รพ่่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่รสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่ และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประรมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่่รปิดรผยต่อไป 
 

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



บทที่ 2 
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 

  รน่่องด้วยการติดตามและประรมินผลโครงการรป็นหน้าท่่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด ารนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร่จึงจ 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 
แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  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
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น รพ่่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประรมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่่รปิดรผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและรสนอความรห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้รป็นระยะรวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในรด่อนธันวาคมของทุกปี 
    (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหร่อคณะท างาน รพ่่อช่วยปฏิบัติตามท่่รห็นสมควร  

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

 

 

 

กำรติดตำม...
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กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  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 

วิธีกำรและขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น   
กำรติดตำม (Monitoring) 

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

เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรประเมินผลหน่วยงำน 
  ประกอบด้วย 7 รกณฑ์ 22 ตัวช่้วัด  ดังน่ ้

1. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบำย (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. เกณฑ์ควำมเสมอภำค... 
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2. เกณฑ์ควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมในสังคม 
       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. เกณฑ์ควำมสำมำรถและคุณภำพในกำรให้บริกำร 
         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. เกณฑ์ควำมรับผิดชอบต่อหน่วยงำน 
       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. เกณฑ์กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
         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. เกณฑ์ควำมพึงพอใจ 
        ประกอบด้วยตัวช่้วัด 2 ประการ ค่อ 

1.  ระดับความพึงพอใจ รป็นตัวช่้วัดความรห็นของประชาชนท่่ม่ต่อหน่วยงานซึ่ง 
รก่่ยวข้องกับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

2.  การยอมรับหร่อคัดค้าน รป็นตัวช่้วัดระดับการยอมรับมาตรการนโยบายของ 
หน่วยงาน  ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหร่อคัดค้าน รน่่องมาจากผลกระทบของนโยบายของ
หน่วยงาน 

  7. เกณฑ์ผลเสียหำยต่อสังคม 
             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 2563 ดังน่้  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำม 
                - 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 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
                  - สัมภาษณ์ผู้ม่ส่วนรก่่ยวข้องแต่ละโครงการ ผู้ด ารนินการออกรก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนรอง 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ 
                  - ด ารนินการโดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ ตรวจให้คะแนน
แบบสอบถามทั้งหมดแล้วน ามาวิรคราะห์และประรมินผลทางสถิติ 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/ความ
พึงพอใจของประชาชนหร่อผู้รับบริการ แบ่งรป็น 5 ระดับ ดังน่้ 
 ตำรำงคะแนนเฉลี่ย และระดับควำมพึงพอใจ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ 
4.21 - 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.41 - 4.20 มีความพึงพอใจมาก 
2.61 - 3.40 มีความพึงพอใจปานกลาง 
1.81 - 2.60 มีความพึงพอใจน้อย 
1.00 - 1.80 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

เกณฑ์ในกำรวัดระดับควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ  ดังน่้ 
  มากท่่สุด แทนค่า 4.21 – 5.00 หร่อคิดรป็นร้อยละ   100   จะถ่อว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสามารถด ารนินการได้บรรลุรป้าหมายท่่ก าหนดไว้ในระดับ  ด่มาก 
  มาก  แทนค่า 3.41 – 4.20 หร่อคิดรป็นร้อยละ     80   จะถ่อว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสามารถด ารนินการได้บรรลุรป้าหมายท่่ก าหนดไว้ในระดับ  ด่ 
  ปานกลาง แทนค่า 2.61 – 3.40  หร่อคิดรป็นร้อยละ     60   จะถ่อว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสามารถด ารนินการได้บรรลุรป้าหมายท่่ก าหนดไว้ในระดับ  ปานกลาง 
  น้อย  แทนค่า 1.81 – 2.60 หร่อคิดรป็นร้อยละ     40   จะถ่อว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสามารถด ารนินการได้บรรลุรป้าหมายท่่ก าหนดไว้ในระดับ  น้อย 
  ควรปรับปรุง แทนค่า 1.00 – 1.80 หร่อคิดรป็นร้อยละ     20   จะถ่อว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะต้องทบทวนและปรุงปรุงการด ารนินการให้บรรลุรป้าหมายท่่ก าหนดไว้
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บทท่ี 3 
    กำรติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

ประจ ำปี  2563 ไปปฏิบตัิ 
 

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

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลพบุรี  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการ
พัฒนาไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังน่้ 
    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 1 พัฒนำด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        1.2 แผนงานการรกษตร  
    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำคุณภำพชีวิต พัฒนำสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
        2.1 แผนงานการศึกษา 
        2.2 แผนงานสาธารณสุข 
        2.3 แผนงานสังคมสงรคราะห์ 
        2.4 แผนงานรคหะและชุมชน 
        2.5 แผนงานสร้างความรข้มแข็งของชุมชน 
        2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3 เสริมสร้ำงกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี 
        3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

3. กำรวำงแผน 
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 าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รม่่อวันท่่ 27 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งท่่ 1/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รม่่อ
วันท่่ 5 มิถุนายน 2563 แก้ไขครั้งท่่ 3/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รม่่อวันท่่ 31 กรกฎาคม 2563 
รพ่ิมรติมครั้งท่่ 2/2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562 รม่่อวันท่่ 20 กันยายน 2562 รพ่ิมรติมครั้งท่่ 1/2562 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รม่่อวันท่่ 4 พฤศจิกายน 2562 รพ่ิมรติมครั้งท่่  2/2562 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รม่่อวันท่่ 19 พฤศจิกายน 2562 รพ่ิมรติมครั้งท่่ 3/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รม่่อวันท่่ 
15 มกราคม 2563 รพ่ิมรติมครั้งท่่ 4/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รม่่อวันท่่ 5 มิถุนายน 2563  

รพ่ิมรติมครั้งท่่ 5… 
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รพ่ิมรติมครั้งท่่ 5/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รม่่อวันท่่ 24 กรกฎาคม 2563 รปล่่ยนแปลงครั้งท่่ 
1/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รม่่อวันท่่ 15 มกราคม 2563 รปล่่ยนแปลงครั้งท่่ 2/2563 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รม่่อวันท่่ 4 ม่นาคม 2563 รปล่่ยนแปลงครั้งท่่ 3/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รม่่อวันท่่ 5 มิถุนายน 2563 รปล่่ยนแปลงครั้งท่่ 4/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รม่่อวันท่่ 24 
กรกฎาคม 2563 
  โดยได้ก าหนดโครงการท่่จะด ารนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์  ดังน่้ 

 

ยุทธศำสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำ
นว

น 

งบประมำณ 

จ ำ
นว

น 

งบประมำณ 

จ ำ
นว

น 

งบประมำณ 

จ ำ
นว

น 

งบประมำณ 

จ ำ
นว

น 

งบประมำณ 

1. พัฒนาด้าน
การรศรษฐกิจ 

92 599,363,500 62 334,332,400 100 513,969,350 108 407,275,900 79 309,662,000 

2. พัฒนา
คุณภาพช่วิต 
พัฒนาสังคม 
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประรพณ่ท้องถิ่น 

61 50,371,470 68 108,212,420 75 148,624,045 79 124,610,720 59 32,008,000 

3. รสริมสร้าง
การรม่อง การ
บริหารจดัการ
องค์กรท่่ด่ 

16 28,355,000 18 31,834,500 21 38,582,835 19 43,419,500 18 28,426,000 

รวม 169 678,089,970 148 474,379,320 196 686,273,230 206 575,306,120 156 370,096,000 
 
 

4. กำรจัดท ำงบประมำณ 

 ผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รม่่อวันท่่ 2 กันยายน 2562 และการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ การโอนลด/โอนรพิ่มงบประมาณ ประจ าปี 2563 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน่้   

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 
1. พัฒนาด้านการรศรษฐกิจ 75 443,502,950 
2. พัฒนาคุณภาพช่วิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม  
   ประรพณ่ท้องถิ่น 

70 138,926,645 

3. รสริมสร้างการรม่อง การบริหารจัดการองค์กรท่่ด่ 19 38,196,835 
รวม 164 620,626,430 

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



ข้อบญัญตัิฯ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
                  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แบบ ผ.02)

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 1,812,000 1,460,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0001 บา้นพระที่นั่งเย็น - 
บา้นหนองบวัขาว อ าเภอเมือง จังหวดัลพบรีุ

2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 1,638,000 1,195,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0006 บา้นหมู่ที่ 7 ต าบลกกโก -
บา้นหมู่ที่ 4 ต าบลปา่ตาล อ าเภอเมือง จังหวดัลพบรีุ

3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 4,211,000 3,380,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0008 บา้นไผ่หน้ากระดาน - 
บา้นส่ีคลอง อ าเภอเมือง จังหวดัลพบรีุ

4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 8,654,000 7,000,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0014 บา้นสระวงั - 
บา้นด่านกระเบา อ าเภอเมือง จังหวดัลพบรีุ

5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 1,600,000 875,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0020 บา้นช่องสาริกา - 
บา้นค าพราน อ าเภอพฒันานิคม จังหวดัลพบรีุ

6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 4,763,000 3,880,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0023 บา้นทรัพย์ส าราญ - 
บา้นดงลาน อ าเภอพฒันานิคม จังหวดัลพบรีุ

7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 8,038,000 4,540,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0025 บา้นวงักระทุ่ม - 
บา้นชอนบอน อ าเภอโคกส าโรง จังหวดัลพบรีุ

8 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 1,689,000 970,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0026 บา้นทา่ม่วง - บา้นวงัจั่น
อ าเภอโคกส าโรง จังหวดัลพบรีุ

9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 7,683,000 6,150,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0027 บา้นเพนียด - 
บา้นหนองใหญ่ อ าเภอโคกส าโรง จังหวดัลพบรีุ

(ในห้วงระยะเวลาต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 - กนัยายน 2563)  โดยแยกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา ดังนี้

บทที่ 4
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

ที่
โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 

(เฉพาะปงีบประมาณ 2563)

จ านวนงบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดลพบุรี ประจ าปี 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้น าโครงการ/กิจกรรมพัฒนาไปด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ข้อบญัญตัิฯ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย

ที่
โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 

(เฉพาะปงีบประมาณ 2563)

จ านวนงบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 10,717,000 6,150,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0028 บา้นวงัเพลิง - 
บา้นสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวดัลพบรีุ

11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 3,198,000 2,650,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0033 บา้นหมู่ที่ 10 
ต าบลคลองเกตุ-บา้นหมู่ที่ 11 ต าบลหว้ยโปง่ 
อ าเภอโคกส าโรง จังหวดัลพบรีุ

12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 4,399,000 2,320,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0038 โรงเรียนนารายณ์วทิยา - 
สะพานนิยมชัยศิริ อ าเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบรีุ

13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 2,248,000 2,201,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ 1-0041 บา้นซับตะเคียน -
บา้นหนองโก อ าเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบรีุ

14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 5,158,000 4,170,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0043 บา้นเบกิ-บา้นข่อยกลาง
อ าเภอทา่วุง้ จังหวดัลพบรีุ

15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 8,613,000 6,800,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0045 บา้นทา่โขลง-บา้นหวัไผ่
อ าเภอทา่วุง้ จังหวดัลพบรีุ

16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 2,338,000 1,930,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0046 บา้นหนองปลาดุก-บา้น
เขาสมอ อ าเภอทา่วุง้ จังหวดัลพบรีุ

17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 6,230,000 3,380,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0049 บา้นหนองกระเบยีน - 
บา้นชอนม่วง อ าเภอบา้นหมี่ จังหวดัลพบรีุ

18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 6,986,000 5,840,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0050 บา้นโพนทอง-บา้นหนอง
กระเบื้อง อ าเภอบา้นหมี่ จังหวดัลพบรีุ

19 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 6,823,000 3,760,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0053 บา้นบางกะพี้ - 
บา้นน้ าบอ่ อ าเภอบา้นหมี่ จังหวดัลพบรีุ

20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 2,000,000 1,910,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0057 บา้นสนามแจง- 
บา้นเขาสาริกา อ าเภอบา้นหมี่ จังหวดัลพบรีุ
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ข้อบญัญตัิฯ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย

ที่
โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 

(เฉพาะปงีบประมาณ 2563)

จ านวนงบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 1,979,000 กันเงิน กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0058 บา้นสระตาแวว - 
บา้นหนองน้ าทพิย์ อ าเภอบา้นหมี่ จังหวดัลพบรีุ

22 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 6,484,000 3,590,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0061 บา้นเนินสวอง- 
บา้นคลองไทร อ าเภอทา่หลวง จังหวดัลพบรีุ

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 12,163,000 7,050,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0062 บา้นทา่หลวง-
บา้นวงัอ่าง อ าเภอทา่หลวง จังหวดัลพบรีุ

24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 18,497,000 10,970,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0063 บา้นหนองประดง- 
บา้นทุ่งเปง้ อ าเภอทา่หลวง จังหวดัลพบรีุ

25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 4,715,000 2,325,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0064 บา้นบอ่คู่- 
บา้นทะเลวงัวดั (ซอย 6) อ าเภอทา่หลวง จังหวดัลพบรีุ

26 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 2,765,000 1,590,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0069 บา้นร่องเพกา- 
บา้นชอนสมบรูณ์ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวดัลพบรีุ

27 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 7,654,000 7,399,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0070 บา้นดงน้อย- 
บา้นเขาราบ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวดัลพบรีุ

28 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 7,950,000 6,350,000 กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ 1-0079 บา้นหนองม่วง -
บา้นชอนม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวดัลพบรีุ

29 โครงการสนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ 200,000 111,620 กองช่าง

30 โครงการจัดหาวสัดุอุปกรณ์ในการจราจร 1,500,000 ก่อหนี้ผูกพนั กองช่าง

31 โครงการรถฟาร์มแทรกเตอร์ 3,000,000 ก่อหนี้ผูกพนั กองช่าง

32 โครงการจัดหาเคร่ืองเสียง 448,950 กันเงิน กองช่าง

    โครงการเพ่ือการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (แบบ ผ.02)
ประเภทถนนลาดยาง

33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete 4,341,000 - กองช่าง

ซอย 22 ระหวา่งสาย 1-2 ม.3 ซอย 22 ระหวา่งสาย 2-3 โอนลดทั้งโครงการ

ม.3 ซอย 22 ระหวา่งสาย 3-4 ม.5 ต.ชอนน้อย เชื่อมต่อ
ม.9 ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ
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34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete 8,608,000 - กองช่าง

ซอย 20 ระหวา่งสาย 1-2 ม.2,3 ซอย 20 ระหวา่งสาย 2-3 โอนลดทั้งโครงการ

ม.2,3,4 ซอย 20 ระหวา่งสาย 3-4 ม.3,4,5 ต.ชอนน้อย
เชื่อมต่อ ม.13 ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

35 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete 14,038,000 7,750,000 กองช่าง

สายหนองโผล่ ม.3 ต.ชอนม่วง อ.บา้นหมี่ เชื่อมต่อ 
ต.หนองม่วง อ.หน่องม่วง จ.ลพบรีุ

36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete 6,351,000 3,670,000 กองช่าง

บริเวณซอย 18 สาย 2-3 ม.12 ต.พฒันานิคม เชื่อมต่อ 
ต.หนองบวั อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

37 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 4,051,000 1,888,000 กองช่าง

บริเวณซอย 23 สาย 2-3 ซ้าย ม.9 ต.พฒันานิคม
เชื่อมต่อ ต.หนองบวั อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ

38 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 5,122,000 กันเงิน กองช่าง

บริเวณหมู่ที่ 9 ต าบลเกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14
ต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวดัลพบรีุ

39 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete 5,061,000 กันเงิน กองช่าง

ซอยเทศบาล 5 แยกซ้าย 1 (ทต.บา้นทา่หลวง) เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 3 ต าบลทา่หลวง (อบต.ทา่หลวง) อ าเภอทา่หลวง
จังหวดัลพบรีุ

40 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 5,010,000 4,700,000 กองช่าง

สาย ม.3 บา้นวงัทอง ต.วงัทอง เชื่อมต่อ ม.8 บา้นจอมแก้ว
ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

41 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1 บา้นหว้ยสาราม 7,894,000 6,150,000 กองช่าง

สายหนองส าโรง ต.วงัทอง เชื่อมต่อ บริเวณแยกดงมะเกลือ
ม.2 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

42 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.9 บา้นหนองร่าเริง 26,380,000 22,370,000 กองช่าง

ต.วงัทอง เชื่อมต่อ ม.2 บา้นเกาะเกตุ ต.โคกเจริญ 
อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ บริเวณทางแยกดงมะเกลือ 
ถนนลาดยาง หมายเลข 2219

43 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1 บา้นหว้ยสาราม 17,178,000 17,100,000 กองช่าง

ต.วงัทอง เชื่อมต่อ ม.2 บา้นเกาะเกตุ ต.โคกเจริญ 
อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

44 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1 บา้นหว้ยสาราม 31,995,000 28,160,000 กองช่าง

ต.วงัทอง เชื่อมต่อ ม.9 บา้นหว้ยโพธิท์อง ต.โคกเจริญ
อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ
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45 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 14,183,000 กันเงิน กองช่าง

สายทาง ลบ.ถ.117-10 ถนนวดัพทุธประโยชน์ ซอย 1 -
บา้นหว้ยสาราม ต าบลหนองมะค่า เชื่อมต่อ ต าบลวงัทอง
อ าเภอโคกเจริญ จังหวดัลพบรีุ

46 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 9,432,000 กันเงิน กองช่าง

สายทาง ลบ.ถ. 117-03 บา้นล าโปง่เพชร - บา้นหนอง
ส าโรง ต าบลหนองมะค่า อ าเภอโคกเจริญ จังหวดัลพบรีุ
เชื่อมต่อ ต าบลวงัข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์

47 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 6,203,000 กันเงิน กองช่าง

สายทาง ลบ.ถ. 117-04 บา้นแหลมชนแดน-บา้นล าทา่ช้าง
ต าบลหนองมะค่า อ าเภอโคกเจริญ จังหวดัลพบรีุ
เชื่อมต่อ ต าบลตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์

48 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 16,672,000 กันเงิน กองช่าง

ลบ.ถ. 117-02 บา้นล าโปง่เพชร-บา้นภนู้ าหยด ต าบล
หนองมะค่า อ าเภอโคกเจริญ จังหวดัลพบรีุ เชื่อมต่อ
ต าบลภนู้ าหยด อ าเภอวเิชียรบรีุ จังหวดัเพชรบรูณ์

49 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 8,059,000 กันเงิน กองช่าง

สายหมู่ที่ 3 บา้นวงัทอง ต าบลวงัทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8
บา้นจอมแก้ว ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ
จังหวดัลพบรีุ

50 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 9,741,000 กันเงิน กองช่าง

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยสาราม สายหนองส าโรง ต าบลวงัทอง
เชื่อมต่อ บริเวณแยกดงมะเกลือ หมู่ที่ 2 ต าบลโคกเจริญ
อ าเภอโคกเจริญ จังหวดัลพบรีุ
ประเภทถนน ค.ส.ล.

51 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ ม.5 ต.โคกส าโรง 2,938,000 ก่อหนี้ผูกพนั กองช่าง

เชื่อมต่อ ม.5 ต.เกาะแก้ว อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ
52 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองหนองยายลักษณ์ 1,994,000 1,992,000 กองช่าง

(ช่วงที่ 2) ม.3 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.3 ต.สะแกราบ 
อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ

53 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. สายถนนลูกรังกรอกดินทราย 2,829,000 1,849,000 กองช่าง

ม.2 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.3 ต.สะแกราบ อ.โคกส าโรง
จ.ลพบรีุ

54 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกลุ่มบา้นนายสมหมาย 1,994,000 1,280,000 กองช่าง

ดาวลัย์ ม.1 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองเกตุ 
อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ
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55 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. สายลาน SML ม.1 ต.เพนยีด 1,994,000 1,280,000 กองช่าง

เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ
56 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กม.9 หมู่ที่ 5 บา้นชอนขุด 2,228,000 กันเงิน กองช่าง

ต าบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บา้นนาโคก 
ต าบลวงัจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวดัลพบรีุ

57 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางทอ่ระบายน้ า ม.2 1,728,000 1,360,000 กองช่าง

(สายหนองสะเดา) ช่วงที่ 2 ต.ล านารายณ์ เชื่อมต่อ ม.2
ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

58 โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ม.10 ต.ทา่วุง้ เชื่อมต่อ 4,400,000 ก่อหนี้ผูกพนั กองช่าง

ทต.บางงา ทต.ทา่วุง้ และ อบต.หวัส าโรง อ.ทา่วุง้ จ.ลพบรีุ
59 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย กม.9 - คลองมะนาว 4,999,000 3,690,000 กองช่าง

ม.3 ต.ล าสนธ ิเชื่อมต่อ ต.เขารวก อ.ล าสนธ ิจ.ลพบรีุ
60 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.4 บา้นหนองเกตุ 1,498,000 1,130,000 กองช่าง

กลุ่มพระบาท ต.หนองรี เชื่อมต่อ ต.ล าสนธ ิและ ต.เขารวก
อ.ล าสนธ ิจ.ลพบรีุ

61 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นทา่เยี่ยม - 6,512,000 5,130,000 กองช่าง

บา้นโพธิง์าม ม.2 ม.3 ต.ล าสนธ ิเชื่อมต่อ ต.เขารวก 
อ.ล าสนธ ิจ.ลพบรีุ

62 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นทา่เยี่ยม - 13,384,000 10,590,000 กองช่าง

น้ าตกน้ าโตน ม.2 ม.3 ต.ล าสนธ ิเชื่อมต่อ ต.เขารวก
อ.ล าสนธ ิจ.ลพบรีุ

63 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นโค้งล าสนธ ิ- 4,228,000 2,690,000 กองช่าง

บา้นทา่ข้าม ม.6 ต.ล าสนธ ิเชื่อมต่อถนน 205 และ ต.หนองรี
อ.ล าสนธ ิจ.ลพบรีุ

64 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคันคลองไลย์ถึง 1,948,000 1,940,000 กองช่าง

คลองตัน ม.6 ต.บางขาม อ.บา้นหมี่ เชื่อมต่อ ต.เขาสมอคอน
อ.ทา่วุง้ จ.ลพบรีุ

65 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคันคลองบางไผ่ ม.4 2,576,000 2,574,000 กองช่าง

ต.บางพึ่ง เชื่อมต่อ ม.7 บา้นทุ่งสาธารณ์ ต.สนามแจง
อ.บา้นหมี่ จ.ลพบรีุ

66 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. สายคันคลองชกราวฝ่ังใต้ ม.2 1,948,000 1,943,000 กองช่าง

ต.บางขาม เชื่อมต่อ ต.มหาสอน อ.บา้นหมี่ จ.ลพบรีุ
67 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.6 สายหว้ยไผ่ ต.น้ าสุด 2,581,000 2,240,000 กองช่าง

เชื่อมต่อ ม.2 ต.หว้ยขุนราม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ
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    โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดลพบรุ ี (แบบ ผ.02/1)
68 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 13,085,000 10,470,000 อบจ.ลพบุรี

Concrete สาย ลบ.ถ.1-0073 บา้นวงัทอง-
บา้นล าโปง่เพชร อ าเภอโคกเจริญ จังหวดัลพบรีุ

รวมงบประมาณแผนงาน 1.1 439,336,950 251,892,620
                  1.2 แผนงานการเกษตร (แบบ ผ.02)

69 โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน 300,000 127,231.40 กองกจิการสภาฯ

70 โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 70,000 49,653 กองช่าง

71 โครงการสืบสานตามแนวพระราชด าริ (แก้มลิง) 500,000 390,561 กองช่าง วัสดุเชื้อเพลิงและ

72 โครงการก าจัดวชัพชืในแหล่งน้ า 500,000 กองช่าง หล่อล่ืน

73 โครงการเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 47,500 47,500 กองช่าง

74 โครงการเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 47,500 กันเงิน กองช่าง

    โครงการเพ่ือการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (แบบ ผ.02)
ประเภทแหล่งน  า

75 โครงการขุดลอกล ารางสาธารณะพร้อมดาดคอนกรีต ม .9 2,701,000 2,000,000 กองช่าง

ต.เขาพระงาม เชื่อมต่อ ม.8 ต.ทา่แค อ.เมือง จ.ลพบรีุ
รวมงบประมาณแผนงาน 1.2 4,166,000 2,614,945.40

443,502,950 254,507,565.4    บาทรวมโครงการพัฒนาตามยทุธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 75 โครงการ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน
                  2.1 แผนงานการศึกษา (แบบ ผ.01)

76 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหวา่งนักเรียน ครู 20,124,800 9,634,119 กองการศึกษาฯ

ผู้ปกครอง ในการศึกษาเรียนรู้
77 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ 100,000         - กองการศึกษาฯ ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

โอนลดทั้งโครงการ โรคโควิด-19

78 โครงการพฒันาสู่ความเปน็เลิศทางการศึกษาด้วยหอ้งสมุด 19,998,775 4,562,860 กองการศึกษาฯ

แหล่งการเรียนรู้

    โครงการเพ่ือการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  (แบบ ผ.02)
79 โครงการเปดิโลกการศึกษาสร้างปญัญาเด็กลพบรีุ 500,000 474,073.75 กองการศึกษาฯ

(งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน) เขต 1
รวมงบประมาณแผนงาน 2.1 40,723,575 14,671,052.75

                  2.2 แผนงานสาธารณสุข  (แบบ ผ.02)
80 โครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพในชุมชน 100,000 39,048 ส านักปลัดฯ

81 โครงการปอ้งกันแก้ไขปญัหาเอดส์ 100,000 60,712 ส านักปลัดฯ

82 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและ 1,000,000 66,919 ส านักปลัดฯ

โรคอบุติัใหม่
83 โครงการองค์กรสีขาวปลอดยาเสพติด 150,000 94,775 ส านักปลัดฯ

84 โครงการตรวจหาสารเสพติดในปสัสาวะ เพื่อค้นหาผู้เสพ 7,500,000 ก่อหนี้ผูกพนั ส านักปลัดฯ

ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบ าบดั รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

รวมงบประมาณแผนงาน 2.2 8,850,000 261,454
                  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ (แบบ ผ.02)

85 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ส านักปลัดฯ

คนชราบา้นลพบรีุ
- วสัดุงานบา้นงานครัว 600,000 559,480
- ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน 2,830,000 1,615,044
- วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 70,000 69,950

86 โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุเคล่ือนที่เชิงรุก 10,000 งบประมาณจากมูลนธิฯิ ส านักปลัดฯ

87 โครงการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ 220,000 219,454.04 ส านักปลัดฯ

88 โครงการพฒันาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 40,000 34,850.50 ส านักปลัดฯ

(Long Term Care)
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89 โครงการใหค้วามรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล 35,000 32,122 ส านักปลัดฯ

ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะหค์นชราบา้นลพบรีุ
90 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปผู้ีสูงอายุในสถานสงเคราะห์ 7,000 7,000 ส านักปลัดฯ

คนชราบา้นลพบรีุ
91 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการประจ าสัปดาห์ 70,000 5,910 ส านักปลัดฯ

กิจกรรมมินิวอล์คแรลล่ีส าหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราบา้นลพบรีุและในชุมชน

92 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและวิธีการดูแลผู้สูงอายุ 15,000 2,400 ส านักปลัดฯ

ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน
93 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 10,000 งบประมาณจาก ส านักปลัดฯ

คนชราบา้นลพบรีุและในชุมชน หน่วยงานอื่น

94 โครงการศึกษาโปรแกรมปอ้งกันสมองเส่ือมของผู้สูงอายุ 25,000 งบประมาณจาก ส านักปลัดฯ

ในสถานสงเคราะหค์นชราบา้นลพบรีุ หน่วยงานอื่น

95 โครงการอบรมเสริมสร้างความสุขจากการประพฤติธรรม 40,000 8,445 ส านักปลัดฯ

ส าหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะหค์นชราบา้นลพบรีุ
96 โครงการภาพยนตร์ยาบ ารุงผู้สูงอายุ 5,000 4,440 ส านักปลัดฯ

97 โครงการภมูิปญัญากับคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ 5,000 4,704 ส านักปลัดฯ

ในสถานสงเคราะหค์นชราบา้นลพบรีุ
98 โครงการใหค้วามรู้ด้านสุขภาพในช่องปาก 5,000 4,291 ส านักปลัดฯ

99 โครงการรักษฟ์นั 50,000 44,050 ส านักปลัดฯ

100 โครงการจัดกจิกรรมวันส าคัญของชาติ กจิกรรมทางศาสนา 40,000 งบประมาณจาก ส านักปลัดฯ

และวฒันธรรมประเพณี ส าหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ มูลนิธฯิ

คนชราบา้นลพบรีุและในชุมชน
101 ครุภณัฑ์ส าหรับใหบ้ริการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 270,000 180,000 ส านักปลัดฯ

คนชราบา้นลพบรีุ
102 โครงการวสัดุการเกษตร 20,000 19,890 ส านักปลัดฯ

103 โครงการการบรูณาการความร่วมมือในการพฒันาระบบ 400,000 40,030 ส านักปลัดฯ

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
เพื่อรองรับสังคมสูงวยั

104 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารคนหลงสถานสงเคราะห์ 87,000 กันเงิน ส านักปลัดฯ

คนชราบา้นลพบรีุ
105 โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและปอ้งกันภาวะผิดปกติ 8,514,400 ก่อหนี้ผูกพนั ส านักปลัดฯ

ของการมองเหน็
รวมงบประมาณแผนงาน 2.3 13,368,400 2,852,061
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                  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน  (แบบ ผ.02)
106 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตส านึก 70,000 50,644 กองช่าง

ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
107 โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม 678,970 376,802 กองช่าง

รวมงบประมาณแผนงาน 2.4 748,970 427,446
                  2.5 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  (แบบ ผ.02)

108 โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหมต้่านภยัยาเสพติด 100,000 - ส านักปลัดฯ ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

โอนลดทั้งโครงการ โรคโควิด-19

109 โครงการแก้ไขปญัหาความรุนแรงเด็กและสตรี 200,000 - ส านักปลัดฯ ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

โอนลดทั้งโครงการ โรคโควิด-19

110 โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 400,000 - ส านักปลัดฯ ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

โอนลดทั้งโครงการ โรคโควิด-19

111 โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่ 100,000 - ส านักปลัดฯ ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

นักเรียน นักศึกษาในจังหวดัลพบรีุ โอนลด โรคโควิด-19

112 โครงการส่งเสริมอาชีพ 150,000 72,830 ส านักปลัดฯ

113 โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี 150,000 90,020 ส านักปลัดฯ

114 โครงการส่งเสริมอาชีพ 100,000 92,600 กองกจิการสภาฯ

115 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบนัครอบครัว 200,000 150,981 กองกจิการสภาฯ

116 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 300,000 - กองกจิการสภาฯ ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

เศรษฐกิจพอเพยีง โอนลด โรคโควิด-19

117 โครงการสร้างจิตส านึกพลเมือง 400,000 347,276 กองกจิการสภาฯ

118 โครงการส่งเสริมสิทธภิาคประชาชน 200,000 - กองกจิการสภาฯ ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

โรคโควิด-19

119 โครงการอบรมเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชนของ 100,000 25,600 กองกจิการสภาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัลพบรีุ
120 โครงการจิตอาสาพฒันาทอ้งถิ่น 100,000 - กองกจิการสภาฯ ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

โอนลด โรคโควิด-19
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121 โครงการแจกน้ าอุปโภค-บริโภคใหก้ับประชาชนที่ 500,000 กองช่าง

ขาดแคลนน้ าและประสบสาธารณภยั 167,300 วสัดุเชือ้เพลิง

122 โครงการเปา่ล้างบอ่น้ าบาดาล 60,000 กองช่าง และหล่อล่ืน

123 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน 500,000 กองช่าง

124 โครงการอนุรักษพ์นัธุพ์ชืสมุนไพร 50,000 11,825 กองช่าง

125 โครงการสืบสานตามแนวพระราชด าริ 50,000 11,400 กองช่าง

(อนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

126 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้งและน้ าทว่มอย่างยั่งยืน 140,000 67,695 กองช่าง

(ธนาคารน้ าใต้ดิน)
127 โครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วถิีปราชญ์ชาวบา้น 100,000 - กองการศึกษาฯ ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

โอนลดทั้งโครงการ โรคโควิด-19

รวมงบประมาณแผนงาน 2.5 3,900,000 1,037,527
                  2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (แบบ ผ.02)

128 โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 10,000,000 8,000,000 ส านักปลัดฯ

129 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น 200,000 - ส านักปลัดฯ ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

โอนลดทั้งโครงการ โรคโควิด-19

130 โครงการการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยว 100,000 15,000 ส านักปลัดฯ

131 โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพธิ ีรัฐพธิ ีศาสนพธิ ี 1,100,000 487,165 ส านักปลัดฯ

งานประเพณีต่าง ๆ และการรับเสด็จ
132 โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 5,458,500 2,961,023.86 ส านักปลัดฯ

มหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก

133 โครงการอบรมเครือข่ายแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ 200,000 19,800 กองกจิการสภาฯ

ลุ่มน้ าปา่สัก
134 โครงการฝึกอบรมทกัษะกีฬาภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้ 400,000 108,752 กองการศึกษาฯ ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

มีกีฬาเพื่อลูกรัก) โรคโควิด-19

135 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์จังหวดั 600,000 510,780 กองการศึกษาฯ

ลพบรีุ
136 โครงการแข่งขันฟตุบอลต้านยาเสพติด "อบจ.ลพบรีุคัพ" 1,000,000 805,368 กองการศึกษาฯ
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137 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวดัลพบรีุ 800,000 - กองการศึกษาฯ ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

โอนลดทั้งโครงการ โรคโควิด-19

138 โครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน "อบจ.ลพบรีุโอเพน่" 300,000 - กองการศึกษาฯ ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

โอนลด โรคโควิด-19

139 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวดั - กองการศึกษาฯ

ลพบรีุ แหง่ที่ 2 150,000 147,000

140 โครงการกอ่สร้างและติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล 1 25,990,000 กันเงิน กองการศึกษาฯ

141 โครงการปพูื้นยางสังเคราะหร์อบบริเวณเคร่ืองเล่นสนาม 7,253,000 7,050,000 กองการศึกษาฯ

ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร
142 โครงการปรับปรุงรอบบริเวณสนามฟตุบอล 1 ภายในสนาม 665,000 602,000 กองการศึกษาฯ

กีฬาพระราเมศวร
143 โครงการครุภณัฑ์ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร 2,757,200 2,653,954 กองการศึกษาฯ

144 โครงการสานพลังทอ้งถิ่นไทยถวายพอ่ของแผ่นดิน 730,000 688,152 กองการศึกษาฯ

เดิน - วิง่ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพธิบีรมราชาภเิษก

145 โครงการปพูื้นยางสังเคราะหส์นามฟตุซอลพร้อมติดต้ัง 6,320,000 กันเงิน กองการศึกษาฯ

ตาข่าย ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร
    โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดลพบรุ ี (แบบ ผ.02/1)

- โครงการปรับปรุงรอบบริเวณสนามฟตุบอล 1 ภายในสนาม กันเงิน กองการศึกษาฯ

กีฬาพระราเมศวร
-  โครงการปรับปรุงสนามฟตุบอล 1 2,350,000 -
- โครงการก่อสร้างปา้ยสกอร์บอร์ดประจ าสนาม 4,962,000 -
ฟตุบอล 1

รวมงบประมาณแผนงาน 2.6 71,335,700 24,048,994.86

138,926,645 43,298,535.15    บาท

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 เสรมิสรา้งการเมืองการบรหิารจัดการองค์การที่ดี
                  3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (แบบ ผ.02)

146 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย์ 50,000 - ส านักปลัดฯ ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

โอนลดทั้งโครงการ โรคโควิด-19

147 โครงการส ารวจความพงึพอใจขององค์การบริหารส่วน 100,000 98,000 ส านักปลัดฯ

จังหวดัลพบรีุ

รวมโครงการพัฒนาตามยทุธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 70 โครงการ
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ข้อบญัญตัิฯ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย

ที่
โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 

(เฉพาะปงีบประมาณ 2563)

จ านวนงบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

148 โครงการจัดหาวสัดุการเกษตร 100,000 8,288 ส านักปลัดฯ

149 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพนัธก์ารด าเนินงานของ 750,000 469,500 ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัลพบรีุ
150 โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ 935,000 36,480 ส านักปลัดฯ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวดัลพบรีุ
151 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพด้านการเงินการคลังใหก้ับ 80,000 67,326 ส านักปลัดฯ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
152 โครงการพฒันาระบบเครือข่ายการส่ือสารและโทรคมนาคม 150,000 58,542 ส านักปลัดฯ

153 โครงการอบรมเพื่อปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต 70,000 45,600 ส านักปลัดฯ

ในองค์กร
154 โครงการโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) 27,500 18,000 ส านักปลัดฯ

155 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยและจัดการเลือกต้ัง 25,000,000 - กองกจิการสภาฯ ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

โอนลด โรคโควิด-19

156 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 300,000 - กองกจิการสภาฯ ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

โอนลด โรคโควิด-19

157 โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปขีอง 50,000 4,900 กองแผนฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัลพบรีุ
158 โครงการพฒันาระบบการบริหารงานคลัง 50,000 49,625 กองคลัง

159 โครงการเพิ่มศักยภาพของบคุลากร 50,000 47,673.68 หน่วยตรวจสอบฯ

รวมงบประมาณแผนงาน 3.1 27,712,500 903,934.68
                  3.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (แบบ ผ.02)

160 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน 40,000 19,968 ส านักปลัดฯ

161 โครงการติดต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) 488,000 กันเงิน ส านักปลัดฯ

ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอโคกส าโรง
162 โครงการติดต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) 491,000 กันเงิน ส านักปลัดฯ

ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารล านารายณ์
163 โครงการเพิ่มศักยภาพบคุลากรด้านการปอ้งกันและ 50,000 ไม่ด าเนินการ กองช่าง ไมด่ าเนินการเนือ่งจาก

บรรเทาสาธารณภยั โรคโควิด-19
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ข้อบญัญตัิฯ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย

ที่
โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 

(เฉพาะปงีบประมาณ 2563)

จ านวนงบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

164 โครงการติดต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) 9,415,335 กันเงิน กองการศึกษาฯ

ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

รวมงบประมาณแผนงาน 3.2 10,484,335 19,968
38,196,835 923,903    บาท

620,626,430 292,253,003.69    บาท

*** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รวมโครงการพัฒนาตามยทุธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 19 โครงการ

รวมงบประมาณทั งสิ น
รวมโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน 196 โครงการ

รวมโครงการพัฒนาตามขอ้บญัญัตฯิ จ านวน 164 โครงการ
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจ าปี 2563 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ก าหนด
แนวทางรูปแบบเครื่องมือทางสถิติ โดยแบ่งโครงการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล ร้อยละ 10 ของโครงการ
ตามแผนงาน ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ จ านวน 25 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.  

1-0001 บ้านพระที่นั่งเย็น - บ้านหนองบัวขาว อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.  

1-0006 บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลกกโก - บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.  

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

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

1-0020 บ้านช่องสาริกา - บ้านค าพราน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.  

1-0023 บ้านทรัพย์ส าราญ - บ้านดงลาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 7. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.  

1-0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
 8. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.  

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

1-0027 บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
 10. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.  

1-0028 บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
 11. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 

1-0033 บ้านหมู่ที่ 10 ต าบลคลองเกตุ-บ้านหมู่ที่ 11 ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
 12. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 

1-0038 โรงเรียนนารายณ์วิทยา - สะพานนิยมชัยศิริ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 13. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ  

1-0041 บ้านซับตะเคียน - บ้านหนองโก อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 14. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 

1-0043 บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
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 15. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 
1-0046 บ้านหนองปลาดุก-บ้านเขาสมอ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 16. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 
1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านชอนม่วง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
 17. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 
1-0050 บ้านโพนทอง-บ้านหนองกระเบื้อง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
 18. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 
1-0053 บ้านบางกะพ้ี - บ้านน้ าบ่อ อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
 19. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.  
1-0069 บ้านร่องเพกา - บ้านชอนสมบูรณ์ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
 20. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 
1-0070 บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
 21. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 
1-0079 บ้านหนองม่วง - บ้านชอนม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 22. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายถนนลูกรังกรอกดินทราย ม.2 ต.เพนียด 
เชื่อมต่อ ม.3 ต.สะแกราบ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 
 23. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลาน SML ม.1 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.4  
ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 
 24. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกลุ่มบ้านนายสมหมาย ดาวัลย์ ม.1  
ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 
 25. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1 บ้านห้วยสาราม ต.วังทอง เชื่อมต่อ ม.9 
บ้านห้วยโพธิ์ทอง ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ก าหนดโครงการที่จะติดตามและประเมินผลฯ จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ 
 2. โครงการส่งเสริมอาชีพ 
 3. โครงการแจกน้ าอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ าและ 
ประสบสาธารณภัย 
 4. โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 5. โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ส่วนราชการในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ด าเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจแล้วตามท่ีจะน าเสนอในส่วนต่อไป 
 โครงการที่ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ รวมทั้งหมด จ านวน 30 โครงการ ปรากฏผลการติดตาม
และประเมินผลฯ ดังนี้ 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0001  
บ้านพระที่นั่งเย็น - บ้านหนองบัวขาว อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete  
สาย ลบ.ถ. 1-0001 บ้านพระที่นั่งเย็น - บ้านหนองบัวขาว อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0001 บ้านพระท่ีนั่งเย็น - บ้านหนองบัวขาว อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

12 
18 

 
40.0 
60.0 

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 

 
- 

10 
6 
7 
6 
1 

 
- 

33.3 
20.0 
23.3 
20.0 
3.3 

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

 
13 
10 
7 
- 
- 
- 

 
43.3 
33.3 
23.3 

- 
- 
- 

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

 
1 
14 
15 
- 
- 
- 

 
3.3 
46.7 
50.0 

- 
- 
- 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 60) มีอายุ  20 – 30 ปี  จ านวน 10 ราย  
(ร้อยละ 33.3) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 43.3) อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 
15 ราย (ร้อยละ 50)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0001 บ้านพระที่นั่งเย็น - บ้านหนองบัวขาว อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.80 
 

4.70 
 

4.63 
 

4.70 
 

4.73 

0.407 
 

0.535 
 

0.556 
 

0.535 
 

0.450 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.71 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
94.20   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0001 บ้านพระที่นั่งเย็น - บ้านหนองบัวขาว อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี   

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.71 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.20 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0006  
บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลกกโก - บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete  
สาย ลบ.ถ. 1-0006 บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลกกโก - บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0006 บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลกกโก - บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

2 
11 

 
15.4 
84.6 

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  มากกว่า 60  ปี 

 
- 
2 
1 
1 
8 
1 

 
- 

15.4 
7.7 
7.7 
61.5 
7.7 

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

 
7 
4 
2 
- 
- 
- 

 
53.8 
30.8 
15.4 

- 
- 
- 

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

 
- 
2 
10 
- 
- 
1 
1 

 
- 

15.4 
76.9 

- 
- 

7.7 
7.7 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 84.6) มีอายุ  51 – 60 ปี  จ านวน 8 ราย  
(ร้อยละ 61.5) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 53.8) อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  
10 ราย (ร้อยละ 76.9)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0006 บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลกกโก - บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.38 
 

4.38 
 

4.38 
 

4.46 
 

4.46 

0.650 
 

0.650 
 

0.506 
 

0.519 
 

0.660 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.41 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
88.20   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0006 บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลกกโก - บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมือง  

จังหวัดลพบุรี มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.41 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 88.20 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ต้องการให้มีป้ายจราจร เตือนให้ลดความเร็ว 
 

 
*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0008  
บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี
 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 

5 
5 

 
50.0 
50.0 

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 
2 
2 
1 
4 

 
- 

10.0 
20.0 
20.0 
10.0 
40.0 

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

 
5 
3 
- 
2 
- 
- 

 
50.0 
30.0 

- 
20.0 

- 
- 

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

 
2 
3 
4 
- 
- 
1 
1 

 
20.0 
30.0 
40.0 

- 
- 

10.0 
10.0 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และหญิงเท่ากัน จ านวนละ 5 ราย (ร้อยละ 50) มีอายุ มากกว่า 60  ปี จ านวน 4 
ราย (ร้อยละ 40) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 50) อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  4 
ราย (ร้อยละ 40)  
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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. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.80 
 

4.90 
 

4.80 
 

4.90 
 

4.70 

0.632 
 

0.316 
 

0.422 
 

0.316 
 

0.675 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.82 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
96.40   

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

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.82 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 96.40 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

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

7 
13 

 
35.0 
65.0 

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 
6 
12 

 
- 
- 
- 

10.0 
30.0 
60.0 

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

 
17 
3 
- 
- 
- 
- 

 
85.0 
15.0 

- 
- 
- 
- 

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

 
7 
5 
8 
- 
- 
- 

 
35.0 
25.0 
40.0 

- 
- 
- 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 65) มีอายุ มากกว่า 60  ปี  จ านวน 12 ราย  
(ร้อยละ 60) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 85) อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  8 
ราย (ร้อยละ 40)  
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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. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.15 
 

4.20 
 

4.15 
 

4.15 
 

4.10 

0.745 
 

0.768 
 

0.875 
 

0.875 
 

0.912 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.15 - มาก 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
83.00   

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

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.15 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 83.00 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0020  
บ้านช่องสาริกา - บ้านค าพราน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete  
สาย ลบ.ถ. 1-0020 บ้านช่องสาริกา - บ้านค าพราน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0020 บ้านช่องสาริกา - บ้านค าพราน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

2 
3 

 
40.0 
60.0 

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 
- 
1 
2 

 
- 
- 

40.0 
- 

20.0 
40.0 

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

 
2 
3 
- 
- 
- 
- 

 
40.0 
60.0 

- 
- 
- 
- 

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

 
- 
2 
1 
- 
- 
2 
2 

 
- 

40.0 
20.0 

- 
- 

40.0 
40.0 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 60) มีอายุ 31 – 40 ปี และมากกว่า 60  ปี จ านวนละ 2 
ราย (ร้อยละ 40) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 60) อาชีพรับจ้าง และอ่ืน ๆ 
จ านวนละ  2 ราย (ร้อยละ 40)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0020 บ้านช่องสาริกา - บ้านค าพราน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.40 
 

4.40 
 

4.40 
 

4.40 
 

4.60 

0.548 
 

0.548 
 

0.548 
 

0.548 
 

0.548 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.44 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
88.80   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0020 บ้านช่องสาริกา - บ้านค าพราน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.44 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 88.80 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0023  
บ้านทรัพย์ส าราญ - บ้านดงลาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete  
สาย ลบ.ถ. 1-0023 บ้านทรัพย์ส าราญ - บ้านดงลาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0023 บ้านทรัพย์ส าราญ - บ้านดงลาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

5 
12 

 
29.4 
70.6 

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  มากกว่า 60  ปี 

 
1 
1 
3 
1 
7 
4 

 
5.9 
5.9 
17.6 
5.9 
41.2 
23.5 

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

 
11 
6 
- 
- 
- 
- 

 
64.7 
35.3 

- 
- 
- 
- 

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

 
2 
8 
7 
- 
- 
- 

 
11.8 
47.1 
41.2 

- 
- 
- 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 70.6) มี อายุ   51 – 60 ปี  จ านวน 7 ราย  
(ร้อยละ 41.2) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 64.7) อาชีพ รับจ้าง จ านวน  8 ราย  
(ร้อยละ 47.1)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0023 บ้านทรัพย์ส าราญ - บ้านดงลาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.47 
 

4.53 
 

4.65 
 

4.65 
 

4.65 

0.624 
 

0.624 
 

0.606 
 

0.606 
 

0.606 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.59 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
91.80   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0023 บ้านทรัพย์ส าราญ - บ้านดงลาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.59 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 91.80 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0025  
บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete  
สาย ลบ.ถ. 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

4 
11 

 
26.7 
73.3 

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 
1 
5 
4 
4 

 
- 

6.7 
6.7 
33.3 
26.7 
26.7 

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

 
10 
5 
- 
- 
- 
- 

 
66.7 
33.3 

- 
- 
- 
- 

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

 
4 
10 
1 
- 
- 
- 

 
26.7 
66.7 
6.7 
- 
- 
- 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 73.3) มี อายุ   41 – 50 ปี  จ านวน 5 ราย  
(ร้อยละ 33.3) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 66.7) อาชีพรับจ้าง จ านวน  10 ราย  
(ร้อยละ 66.7)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.60 
 

4.60 
 

4.60 
 

4.67 
 

4.73 

0.507 
 

0.507 
 

0.507 
 

0.488 
 

0.458 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.64 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
92.80   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.64 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 92.80 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- มีถนนทรุดเป็นแนวยาว ก่อนถึงการปรับปรุงช่วงที่ 3 ปี 2563 
 

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

11 
19 

 
36.7 
63.3 

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 

 
- 
6 
2 
8 
7 
7 

 
- 

20.0 
6.7 
26.7 
23.3 
23.3 

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

 
15 
10 
4 
1 
- 
- 

 
50.0 
33.3 
13.3 
3.3 
- 
- 

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

 
7 
13 
10 
- 
- 

 
23.3 
43.3 
33.3 

- 
- 
- 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 63.3) มีอายุ  41 – 50 ปี  จ านวน 8 ราย  
(ร้อยละ 26.7) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 50) อาชีพรับจ้าง จ านวน 13 ราย  
(ร้อยละ 43.3)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0026 บ้านท่าม่วง – บ้านวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.60 
 

4.40 
 

4.50 
 

4.43 
 

4.60 

0.563 
 

0.724 
 

0.572 
 

0.568 
 

0.563 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.50 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
90.00   

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

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.50 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 90.00 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ต้องการให้มีป้ายลดความเร็ว และป้ายจราจรต่าง ๆ 
 

*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0027  
บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร ี
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete  
สาย ลบ.ถ. 1-0027 บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0027 บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

14 
16 

 
46.7 
53.3 

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 
4 
1 
6 
11 
6 

 
6.7 
13.3 
3.3 
20.0 
36.7 
20.0 

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

 
15 
12 
3 
- 
- 
- 

 
50.0 
40.0 
10.0 

- 
- 
- 

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

 
8 
11 
9 
- 
2 
- 

 
26.7 
36.7 
30.0 

- 
6.7 
- 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 53.3) มีอายุ  51 – 60 ปี  จ านวน 11 ราย  
(ร้อยละ 36.7) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 50) อาชีพรับจ้าง จ านวน 11 ราย  
(ร้อยละ 36.7)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0027 บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.87 
 

4.60 
 

4.73 
 

4.70 
 

4.80 

0.346 
 

0.621 
 

0.450 
 

0.466 
 

0.407 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.74 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
94.80   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0027 บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี   

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.74 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.80 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 
 

*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0028  
บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete  
สาย ลบ.ถ. 1-0028 บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0028 บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

8 
13 

 
38.1 
61.9 

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 

 
- 
7 
3 
5 
5 
1 

 
- 

33.3 
14.3 
23.8 
23.8 
4.8 

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

 
9 
7 
5 
- 
- 
- 

 
42.9 
33.3 
23.8 

- 
- 
- 

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

 
1 
10 
10 
- 
- 
- 

 
4.8 
47.6 
47.6 

- 
- 
- 

สรุป 

 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 61.9) มีอายุ  20 – 30 ปี  จ านวน 7 ราย  
(ร้อยละ 33.3) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 42.9) อาชีพรับจ้าง และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
จ านวนละ 10 ราย (ร้อยละ 47.6)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0028 บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.81 
 

4.67 
 

4.62 
 

4.71 
 

4.76 

0.402 
 

0.577 
 

0.590 
 

0.561 
 

0.436 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.71 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
94.20   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0028 บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี   

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.71 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.20 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 
*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0033  
บ้านหมู่ที่ 10 ต าบลคลองเกตุ-บ้านหมู่ที ่11 ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete  
สาย ลบ.ถ.1-0033 บ้านหมู่ที่ 10 ต าบลคลองเกตุ-บ้านหมู่ที่ 11 ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0033 บ้านหมู่ที่ 10 ต าบลคลองเกตุ-บ้านหมู่ที่ 11 ต าบลห้วยโป่ง  
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

5 
7 

 
41.7 
58.3 

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 
4 
3 
3 

 
- 
- 

16.7 
33.3 
25.0 
25.0 

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

 
10 
2 
- 
- 
- 
- 

 
83.3 
16.7 

- 
- 
- 
- 

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

 
5 
5 
2 
- 
- 
- 

 
41.7 
41.7 
16.7 

- 
- 
- 

 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 58.3) มี อายุ   41 – 50 ปี  จ านวน 4 ราย  
(ร้อยละ 33.3) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 83.3) อาชีพเกษตรกร และรับจ้าง จ านวน
ละ 5 ราย (ร้อยละ 41.7)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ.1-0033 บ้านหมู่ที่ 10 ต าบลคลองเกตุ-บ้านหมู่ที่ 11 ต าบลห้วยโป่ง  
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.58 
 

4.58 
 

4.58 
 

4.58 
 

4.58 

0.515 
 

0.515 
 

0.515 
 

0.515 
 

0.515 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.58 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
91.60   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0033 บ้านหมู่ที่ 10 ต าบลคลองเกตุ-บ้านหมู่ที่ 11 ต าบลห้วยโป่ง  

อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.58 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 91.60 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0038  
โรงเรียนนารายณ์วิทยา - สะพานนิยมชัยศิริ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete  
สาย ลบ.ถ.1-0038 โรงเรียนนารายณ์วิทยา - สะพานนิยมชัยศิริ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0038 โรงเรียนนารายณ์วิทยา - สะพานนิยมชัยศิริ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

8 
7 

 
53.3 
46.7 

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 
1 
5 
6 
2 

 
- 

6.7 
6.7 
33.3 
40.0 
13.3 

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

 
12 
2 
1 
- 
- 
- 

 
80.0 
13.3 
6.7 
- 
- 
- 

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

 
2 
8 
5 
- 
- 
- 

 
13.3 
53.3 
33.3 

- 
- 
- 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่ วนใหญ่ เป็น เพศชาย จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 53.3)  มีอายุ  51 – 60 ปี  จ านวน 6 ราย  
(ร้อยละ 40) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 80) อาชีพรับจ้าง จ านวน 8 ราย  
(ร้อยละ 53.3)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ.1-0038 โรงเรียนนารายณ์วิทยา - สะพานนิยมชัยศิริ อ าเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.73 
 

4.67 
 

4.73 
 

4.67 
 

4.67 

0.458 
 

0.488 
 

0.458 
 

0.488 
 

0.488 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.69 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
93.80   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0038 โรงเรียนนารายณ์วิทยา - สะพานนิยมชัยศิริ อ าเภอชัยบาดาล  

จังหวัดลพบุรี  มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.69 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 93.80 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0041  
บ้านซับตะเคียน - บ้านหนองโก อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete  
สาย ลบ.ถ 1-0041 บ้านซับตะเคียน - บ้านหนองโก อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0041 บ้านซับตะเคียน - บ้านหนองโก อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

5 
7 

 
41.7 
58.3 

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 
4 
2 

 
- 
- 

25.0 
25.0 
33.3 
16.7 

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

 
7 
4 
- 
- 
1 
- 

 
58.3 
33.3 

- 
- 

8.3 
- 

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

 
3 
6 
2 
1 
- 
- 
- 

 
25.0 
50.0 
16.7 
8.3 
- 
- 
- 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่ วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 58.3)  มีอายุ  51 – 60 ปี  จ านวน 4 ราย  
(ร้อยละ 33.3) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 58.3) อาชีพรับจ้าง จ านวน 6 ราย  
(ร้อยละ 50.0)  



~ 54 ~ 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ 1-0041 บ้านซับตะเคียน - บ้านหนองโก อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.67 
 

4.42 
 

4.67 
 

4.67 
 

4.75 

0.492 
 

0.669 
 

0.492 
 

0.492 
 

0.452 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.63 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
92.60   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0041 บ้านซับตะเคียน - บ้านหนองโก อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.63 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 92.60 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 
*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0043  
บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete  
สาย ลบ.ถ. 1-0043 บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0043 บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

4 
3 

 
57.1 
42.9 

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 
3 

 
- 
- 
- 

14.3 
42.9 
42.9 

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

 
5 
2 
- 
- 
- 
- 

 
71.4 
28.6 

- 
- 
- 
- 

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

 
1 
2 
4 
- 
- 
- 

 
14.3 
28.6 
57.1 

- 
- 
- 

 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 57.1) มีอายุ 51 – 60 ปี และมากกว่า 60  ปี จ านวนละ 3 
ราย (ร้อยละ 42.9) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 71.4) อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
จ านวนละ  4 ราย (ร้อยละ 57.1)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0043 บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

5.0 
 

5.0 
 

5.0 
 

5.0 
 

4.86 

0.000 
 

0.000 
 

0.000 
 

0.000 
 

0.378 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.97 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
99.40   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0043 บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีระดับคะแนน 

ในภาพรวม  �̅� 4.97 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 99.40 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 
*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0046  
บ้านหนองปลาดุก-บ้านเขาสมอ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt Concrete  
สาย ลบ.ถ.1-0046 บ้านหนองปลาดุก-บ้านเขาสมอ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0046 บ้านหนองปลาดุก-บ้านเขาสมอ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

10 
20 

 
33.3 
66.7 

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 
4 
7 
7 
8 

 
3.3 
10.0 
13.3 
23.3 
23.3 
26.7 

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

 
18 
7 
4 
1 
- 
- 

 
60.0 
23.3 
13.3 
3.3 
- 
- 

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

 
3 
16 
9 
- 
1 
1 
1 

 
10.0 
53.3 
30.0 

- 
3.3 
3.3 
3.3 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 66.7) มีอายุ มากกว่า 60  ปี  จ านวน 8 ราย  
(ร้อยละ 26.7) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 60) อาชีพรับจ้าง จ านวน 16 ราย  
(ร้อยละ 53.3)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ.1-0046 บ้านหนองปลาดุก-บ้านเขาสมอ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.50 
 

4.37 
 

4.53 
 

4.53 
 

4.57 

0.509 
 

0.850 
 

0.629 
 

0.571 
 

0.504 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.50 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
90.00   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0046 บ้านหนองปลาดุก-บ้านเขาสมอ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีระดับ 

คะแนนในภาพรวม  �̅� 4.50 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 90.00 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 
*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0049  
บ้านหนองกระเบียน - บ้านชอนม่วง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt Concrete 
สาย ลบ.ถ.1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านชอนม่วง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านชอนม่วง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

9 
11 

 
45.0 
55.0 

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 
2 
5 
6 
6 

 
- 

5.0 
10.0 
25.0 
30.0 
30.0 

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

 
13 
4 
3 
- 
- 
- 

 
65.0 
20.0 
15.0 

- 
- 
- 

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

 
7 
7 
4 
- 
- 
2 
2 

 
35.0 
35.0 
20.0 

- 
- 

10.0 
10.0 

 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 55) มีอายุ  51 – 60 ปี และมากกว่า 60 ปี จ านวนละ 6 
ราย (ร้อยละ 30) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 65) อาชีพ เกษตรกร และรับจ้าง  
จ านวนละ 7 ราย (ร้อยละ 35)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ.1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านชอนม่วง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.70 
 

4.70 
 

4.75 
 

4.75 
 

4.75 

0.470 
 

0.470 
 

0.444 
 

0.444 
 

0.444 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.73 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
94.60   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านชอนม่วง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี   

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.73 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.60 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 
*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0050  
บ้านโพนทอง-บ้านหนองกระเบื้อง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt Concrete 
สาย ลบ.ถ.1-0050 บ้านโพนทอง-บ้านหนองกระเบื้อง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0050 บ้านโพนทอง-บ้านหนองกระเบื้อง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

7 
13 

 
35.0 
65.0 

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 
4 
5 
8 

 
- 
- 

15.0 
20.0 
25.0 
40.0 

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

 
12 
6 
1 
1 
- 
- 

 
60.0 
30.0 
5.0 
5.0 
- 
- 

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

 
6 
6 
8 
- 
- 
- 

 
30.0 
30.0 
40.0 

- 
- 
- 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 65) มีอายุ มากกว่า 60 ปี จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 40) 
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 60) อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 40)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ.1-0050 บ้านโพนทอง-บ้านหนองกระเบื้อง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.60 
 

4.65 
 

4.60 
 

4.70 
 

4.65 

0.503 
 

0.489 
 

0.503 
 

0.470 
 

0.489 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.64 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
92.80   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0050 บ้านโพนทอง-บ้านหนองกระเบื้อง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี   

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.64 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 92.80 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 
*************************** 
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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 บ้านบางกะพ้ี - 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 

11 
19 

 
36.7 
63.3 

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 
2 
8 
10 
9 

 
- 

3.3 
6.7 
26.7 
33.3 
30.0 

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

 
25 
5 
- 
- 
- 
- 

 
83.3 
16.7 

- 
- 
- 
- 

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

 
8 
19 
2 
- 
- 
1 
1 

 
26.7 
63.3 
6.7 
- 
- 

3.3 
3.3 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 29 ราย (ร้อยละ 63.3) มีอายุ  51 – 60 ปี  จ านวน 10 ราย  
(ร้อยละ 33.3) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 83.3) อาชีพรับจ้าง จ านวน 19 ราย  
(ร้อยละ 63.3)  



~ 64 ~ 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA –  
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0053 บ้านบางกะพ้ี - บ้านน้ าบ่อ อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.67 
 

4.73 
 

4.77 
 

4.77 
 

4.73 

0.479 
 

0.521 
 

0.430 
 

0.430 
 

0.450 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.73 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
94.60   

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

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.73 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.60 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 
*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0069  
บ้านร่องเพกา - บ้านชอนสมบูรณ์ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt  
Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0069 บ้านร่องเพกา - บ้านชอนสมบูรณ์ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0069 บ้านร่องเพกา - บ้านชอนสมบูรณ์ อ าเภอสระโบสถ์  
จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

1 
2 

 
33.3 
66.7 

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 
1 

 
- 
- 
- 
- 

66.7 
33.3 

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

 
3 
- 
- 
- 
- 
- 

 
100.0 

- 
- 
- 
- 
- 

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

 
1 
1 
1 
- 
- 
- 

 
33.3 
33.3 
33.3 

- 
- 
- 

 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 66.7) มีอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 66.7) 
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 100) อาชีพเกษตรกร รับจ้าง และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
เท่ากัน จ านวนละ  1 ราย (ร้อยละ 33.3)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA –  
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0069 บ้านร่องเพกา - บ้านชอนสมบูรณ์ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.67 
 

4.67 
 

4.67 
 

4.33 
 

4.67 

0.577 
 

0.577 
 

0.577 
 

0.577 
 

0.577 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.60 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
92.00   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0069 บ้านร่องเพกา - บ้านชอนสมบูรณ์ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.60 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 92.00 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ถนนเริ่มช ารุดก่อนถึงช่วงปรับปรุง ปี 2563 
 

*************************** 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0070  
บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวดัลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA – Asphalt  
Concrete สาย ลบ.ถ.1-0070 บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0070 บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

8 
22 

 
26.7 
73.3 

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 
1 
3 
7 
7 
10 

 
6.7 
3.3 
10.0 
23.3 
23.3 
33.3 

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

 
20 
4 
- 
- 
- 
6 
6 

 
66.7 
13.3 

- 
- 
- 

20.0 
20.0 

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

 
1 
17 
9 
- 
1 
2 
2 

 
3.3 
56.7 
30.0 

- 
3.3 
6.7 
6.7 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 22 ราย (ร้อยละ 73.3) มีอายุ มากกว่า 60  ปี  จ านวน 10 ราย  
(ร้อยละ 33.3) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 66.7) อาชีพรับจ้าง จ านวน 17 ราย  
(ร้อยละ 56.7)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA –  
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0070 บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.60 
 

4.63 
 

4.73 
 

4.73 
 

4.77 

0.498 
 

0.490 
 

0.450 
 

0.450 
 

0.430 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.69 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
93.80   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
PARA – Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0070 บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี   

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.69 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 93.80 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

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

8 
8 

 
50.0 
50.0 

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 
1 
3 
5 
3 

 
- 

25.0 
6.3 
18.8 
31.3 
18.8 

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

 
11 
5 
- 
- 
- 
- 

 
68.8 
31.3 

- 
- 
- 
- 

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

 
- 

11 
3 
- 
1 
1 
1 

 
- 

68.8 
18.8 

- 
6.3 
6.3 
6.3 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินเท่ากันทั้งเพศชาย และเพศหญิง จ านวนละ 8 ราย (ร้อยละ 50) ส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 5 ราย 
(ร้อยละ 31.3) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 68.8) อาชีพรับจ้าง จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 
68.8)  
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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. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ท าให้การขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่านให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 

4.75 
 

4.63 
 

4.50 
 

4.69 
 

4.69 

0.447 
 

0.500 
 

0.516 
 

0.479 
 

0.479 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.65 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
93.00   

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

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.65 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 93.00 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 
*************************** 
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายถนนลกูรังกรอกดินทราย ม.2 ต.เพนียด เชื่อมต่อ  
ม.3 ต.สะแกราบ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายถนนลูกรังกรอกดินทราย  
ม.2 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.3 ต.สะแกราบ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายถนนลูกรังกรอกดินทราย ม.2 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.3 ต.สะแกราบ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

7 
13 

 
35.0 
65.0 

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 
1 
6 
10 
2 

 
- 

5.0 
5.0 
30.0 
50.0 
10.0 

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

 
12 
5 
3 
- 
- 
- 

 
60.0 
25.0 
15.0 

- 
- 
- 

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

 
9 
9 
2 
- 
- 
- 

 
45.0 
45.0 
10.0 

- 
- 
- 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 65) มีอายุ  51 -  60 ปี  จ านวน 10 ราย  
(ร้อยละ 50) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 60) อาชีพเกษตรกร จ านวน 9 ราย  
(ร้อยละ 45) และรับจ้าง จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 45) 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายถนนลูกรัง 
กรอกดินทราย ม.2 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.3 ต.สะแกราบ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

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

4.70 
 

4.35 
 

4.65 
 

3.65 
 

4.55 

0.470 
 

0.813 
 

0.489 
 

1.089 
 

0.510 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
ระดับคะแนนในภาพรวม 4.38 - มากที่สุด 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

87.60   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายถนนลูกรังกรอกดินทราย ม.2 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.3 ต.สะแกราบ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี มีระดับคะแนน 

ในภาพรวม  �̅� 4.38 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 87.60 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 
*************************** 
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลาน SML ม.1 ต.เพนียด เช่ือมต่อ ม.4 ต.คลองเกตุ  
อ.โคกส าโรง จ.ลพบุร ี
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลาน SML ม.1 ต.เพนียด 
เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายลาน SML ม.1 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

11 
15 

 
42.3 
57.7 

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 
1 
9 
7 
4 

 
3.8 
15.4 
3.8 
34.6 
26.9 
15.4 

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

 
14 
11 
1 
- 
- 
- 

 
53.8 
42.3 
3.8 
- 
- 
- 

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

 
7 
14 
4 
- 
1 
- 

 
26.9 
53.8 
15.4 

- 
3.8 
- 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 57.7) มีอายุ  41 -  50 ปี  จ านวน 9 ราย  
(ร้อยละ 34.6) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 53.8) อาชีพรับจ้าง จ านวน 14 ราย  
(ร้อยละ 53.8) 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลาน SML  
ม.1 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

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

4.77 
 

4.50 
 

4.73 
 

4.65 
 

4.73 

0.430 
 

0.707 
 

0.452 
 

0.629 
 

0.533 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
ระดับคะแนนในภาพรวม 4.67 - มากที่สุด 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

93.40   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายลาน SML ม.1 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี  มีระดับคะแนนในภาพรวม  

 �̅� 4.67 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 93.40 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 
 

*************************** 
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกลุม่บ้านนายสมหมาย ดาวัลย์ ม.1 ต.เพนียด เช่ือมต่อ  
ม.4 ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกลุ่มบ้านนายสมหมาย  
ดาวัลย์ ม.1 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายกลุ่มบ้านนายสมหมาย ดาวัลย์ ม.1 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

12 
18 

 
40.0 
60.0 

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 
2 
1 
9 
14 
3 

 
3.3 
6.7 
3.3 
30.0 
46.7 
10.0 

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

 
13 
13 
4 
- 
- 
- 

 
43.3 
43.3 
13.3 

- 
- 
- 

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

 
9 
16 
4 
- 
1 
- 

 
30.0 
53.3 
13.3 

- 
3.3 
- 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 60) มีอายุ  51 -  60 ปี  จ านวน 14 ราย  
(ร้อยละ 46.7) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 43.3) และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 43.3) อาชีพรับจ้าง จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 53.3) 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกลุ่มบ้านนาย
สมหมาย ดาวัลย์ ม.1 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

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

4.67 
 

4.50 
 

4.77 
 

4.00 
 

4.67 

0.479 
 

0.630 
 

0.430 
 

0.947 
 

0.479 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
ระดับคะแนนในภาพรวม 4.52 - มากที่สุด 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

90.40   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายกลุ่มบ้านนายสมหมาย ดาวัลย์ ม.1 ต.เพนียด เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี  มีระดับคะแนน 

ในภาพรวม  �̅� 4.52 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 90.40 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 
 

*************************** 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1 บ้านห้วยสาราม ต.วังทอง เชื่อมต่อ ม.9 บ้านห้วยโพธิ์ทอง  
ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1 บ้านห้วยสาราม  
ต.วังทอง เชื่อมต่อ ม.9 บ้านห้วยโพธิ์ทอง ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1  
บ้านห้วยสาราม ต.วังทอง เชื่อมต่อ ม.9 บ้านห้วยโพธิ์ทอง ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

1 
5 

 
16.7 
83.3 

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 
2 
1 
1 
1 

 
- 

16.7 
33.3 
16.7 
16.7 
16.7 

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

 
2 
3 
- 
1 
- 
- 

 
33.3 
50.0 

- 
16.7 

- 
- 

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

 
1 
2 
1 
- 
- 
2 
2 

 
16.7 
33.3 
16.7 

- 
- 

33.3 
33.3 

 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่ วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 83.3)  มีอายุ  31 – 40 ปี  จ านวน 2 ราย  
(ร้อยละ 33.3) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 50) อาชีพรับจ้าง และไม่ได้
ประกอบอาชีพ จ านวนละ 2 ราย (ร้อยละ 33.3)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1  
บ้านห้วยสาราม ต.วังทอง เชื่อมต่อ ม.9 บ้านห้วยโพธิ์ทอง ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

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

4.33 
 

4.33 
 

4.33 
 

4.33 
 

4.50 

0.516 
 

0.516 
 

0.516 
 

0.548 
 

0.510 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
ระดับคะแนนในภาพรวม 4.36 - มากที่สุด 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

87.20   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1  
บ้านห้วยสาราม ต.วังทอง เชื่อมต่อ ม.9 บ้านห้วยโพธิ์ทอง ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี  มีระดับคะแนน 

ในภาพรวม  �̅� 4.36 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 87.20 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 
 

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

9 
19 
 

 
32.14 
67.86 

 
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 
 

 
- 
8 
13 
7 
- 
 

 
- 

28.57 
46.43 
25.00 

- 

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 

 
16 
3 
- 
1 
1 
7 
7 

 
57.14 
10.72 

- 
3.57 
3.57 
25.00 
25.00 

 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 67.86) มีอายุ 70 – 79 ปี จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 
46.43) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 57.14)  
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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 
 

4.89 
 

4.89 
 

4.96 
 

4.96 
 

 

0.315 
 

0.315 
 

0.189 
 

0.189 
 

 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

 
ระดับคะแนนในภาพรวม 4.93 - มากที่สุด 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

98.60   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ   

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.93 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 98.60 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ต้องการให้มีโครงการนี้ทุกปี 
- ต้องการให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย และระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

*************************** 
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โครงการส่งเสริมอาชีพ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมอาชีพ 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการส่งเสริมอาชีพ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

4 
23 

 
14.8 
85.2 

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 
3 
11 
9 

 
- 
- 

14.8 
11.1 
40.8 
33.3 

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

 
12 
10 
- 
- 
- 
- 

 
54.5 
45.5 

- 
- 
- 
- 

4. อาชีพ 
4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  แม่บ้าน 
4.5  ข้าราชการบ านาญ 
4.6  อื่น ๆ 

 
9 
9 
3 
5 
1 
- 

 
33.3 
33.3 
11.1 
18.6 
3.7 
- 

5. กลุ่มอาชีพ 
5.1 ไม้กวาดดอกหญ้า 
5.2 เบาะรองนั่ง 

 
12 
15 

 
44.4 
55.6 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 63.6) มีอายุ มากกว่า 60 ปี จ านวน 9 ราย  
(ร้อยละ 40.9) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 54.5) อาชีพ เกษตรกร จ านวน 13 ราย 
(ร้อยละ 59.1)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการส่งเสริมอาชีพ 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. จากการอบรมครั้งที่ผ่านมา ท่านได้รับความรู้ในการ
ส่งเสริมอาชีพมากน้อยเพียงใด 
2. สามารถท าให้ท่านเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ
ได้มากน้อยเพียงใด 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาให้เกิดรายได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ได้รับแนวคิดใหม่ ๆ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มากน้อย
เพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้ในภาพรวม 
มากน้อยเพียงใด 

4.63 
 

4.19 
 

4.11 
 

4.30 
 

4.63 

0.492 
 

0.681 
 

0.934 
 

0.724 
 

0.492 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.37 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
87.40   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมอาชีพ มีระดับ 

คะแนนในภาพรวม  �̅� 4.37 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 87.40 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ต้องการให้มีโครงการนี้ทุกปี 
- ต้องการให้มีการฝึกอาชีพที่หลากหลาย 
- ต้องการให้ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่าย 
- ต้องการให้สนับสนุนด้านวัตถุดิบการผลิต 
-  ควรส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ มากกว่าการส่งเสริมเฉพาะรายบุคคล 

 

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

 
 
 
 



~ 83 ~ 
 

โครงการแจกน้ าอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ าและประสบสาธารณภัย 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการแจกน้ าอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนที่ 
ขาดแคลนน้ าและประสบสาธารณภัย 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการแจกน้ าอุปโภค-บริโภคให้กับ 
ประชาชนที่ขาดแคลนน้ าและประสบสาธารณภัย 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

8 
14 

 
36.4 
63.6 

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  มากกว่า 60  ปี 

 
- 
- 
2 
4 
7 
9 

 
- 
- 

9.1 
18.2 
31.8 
40.9 

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

 
12 
10 
- 
- 
- 
- 

 
54.5 
45.5 

- 
- 
- 
- 

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

 
13 
4 
5 
- 
- 
- 

 
59.1 
18.2 
22.7 

- 
- 
- 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 63.6) มีอายุ มากกว่า 60 ปี จ านวน 9 ราย  
(ร้อยละ 40.9) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 54.5) อาชีพเกษตรกร จ านวน 13 ราย 
(ร้อยละ 59.1)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการแจกน้ าอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนที่ 
ขาดแคลนน้ าและประสบสาธารณภัย 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. การแจกน้ าอุปโภค-บริโภค ท าให้สามารถใช้ชีวิตได้
ตามปกติมากน้อยเพียงใด 
2. การแจกน้ าอุปโภค-บริโภค ช่วยให้คุณภาพชีวิตของท่านดี
ขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าได้มาก
น้อยเพียงใด 
4. ลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อน้ าได้มากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้มากน้อยเพียงใด 

4.32 
 

4.41 
 

4.27 
 

4.27 
4.50 

0.716 
 

0.666 
 

0.767 
 

0.767 
0.673 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.35 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
87.00   

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการแจกน้ าอุปโภค-บริโภคให้กับ

ประชาชนที่ขาดแคลนน้ าและประสบสาธารณภัย มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.35 ระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 87.00 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ต้องการให้มีโครงการนี้ทุกปี 
 

*************************** 
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โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณม์หาราช 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

357 
643 

 
35.7 
64.3 

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 

 
268 
205 
161 
161 
116 
89 

 
26.8 
20.5 
16.1 
16.1 
11.6 
8.9 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาตอนต้น 
3.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.4  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.5  ปริญญาตรี 
3.6  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.7  อื่น ๆ 

- ไม่ได้เรียน 
- ไม่ระบุ 

 
58 
206 
183 
110 
369 
65 
9 
1 
8 

 
5.8 
20.6 
18.3 
11.0 
36.9 
6.5 
0.9 
0.1 
0.8 

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

- แม่บ้าน 
- รับจ้างทั่วไป 
- พนักงานโรงงาน 
- ลูกจ้าง 
- นักการเมือง 
- เกษียณ (บริษัทเอกชน) 
- ไม่ระบุ 

 
202 
192 
132 
49 
60 
333 
32 
17 
6 
2 
1 
1 
1 
4 

 
20.2 
19.2 
13.2 
4.9 
6.0 
33.3 
3.2 
1.7 
0.6 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
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ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
5. ภูมิล าเนา 

5.1  ในจังหวัดลพบุรี 
5.2  จังหวัดอ่ืน ๆ 

ภาคกลาง 
   - กรุงเทพมหานคร 
   - สระบุร ี
   - สิงห์บุร ี
   - พระนครศรีอยุธยา 
   - นครสวรรค์ 
   - นนทบุร ี
   - อ่างทอง 
   - ปทุมธานี 
   - ชัยนาท 
   - เพชรบูรณ์ 
   - พิษณุโลก 
   - นครปฐม 
   - ก าแพงเพชร 
   - สุพรรณบุรี 
ภาคเหนือ 
   - เชียงใหม ่ 
   - เชียงราย 
   - พะเยา 
ภาคตะวันออก 
   - ชลบุร ี
   - ปราจีนบุร ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   - หนองบัวล าภู 
   - ยโสธร 
   - นครพนม 
   - เลย 
   - นครราชสีมา 
   - อุดรธาน ี
   - อุบลราชธานี 
   - ขอนแกน่ 
   - สุรินทร ์
   - มหาสารคาม 
   - กาฬสินธุ์ 
   - ศรีสะเกษ  
   - ชัยภูมิ 

 
730 
270 

 
41 
55 
27 
34 
14 
4 
10 
4 
6 
5 
2 
2 
3 
6 
 
2 
1 
1 
 
4 
1 
 
1 
1 
1 
2 
15 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

 
73.0 
27.0 

 
4.1 
5.5 
2.7 
3.4 
1.4 
0.4 
1.0 
0.4 
0.6 
0.5 
0.2 
0.2 
0.3 
0.6 

 
0.2 
0.1 
0.1 

 
0.4 
0.1 

 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
1.5 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
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ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
   ภาคตะวันตก 
   - กาญจนบุรี 
   - เพชรบุรี 
  ภาคใต้ 
   - ปัตตาน ี
   - นราธวิาส 
   - นครศรีธรรมราช 
   - ระนอง 
- ประเทศเยอรมนี 
- ไม่ระบุ 

 
6 
1 
 
3 
1 
1 
1 
1 
3 

 
0.6 
0.1 

 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 643 ราย (ร้อยละ 64.3) มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 268 ราย  
(ร้อยละ 26.8) การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 369 ราย (ร้อยละ 36.9) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 333 
ราย (ร้อยละ 33.3) และภูมิล าเนาในจังหวัดลพบุรี จ านวน 730 ราย (ร้อยละ 73) จังหวัดอ่ืน ๆ ที่มาเที่ยวงานมากสุด 
จังหวัดสระบุรี จ านวน 55 ราย (ร้อยละ 5.5) 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อโครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าสถานที่จัดงานมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
2. ท่านคิดว่าการตกแต่งสวน การประดับไฟ แสงสว่าง 
ด้านหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ มีความสวยงาม และ
น่าสนใจมากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าการตกแต่งสวน การประดับไฟ แสงสว่าง บริเวณ
พระท่ีนั่งสุทธาสวรรย์  มีความสวยงาม และน่าสนใจมากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านคิดว่าโครงการนี้ช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวและสามารถ
สร้างรายได้ให้กับจังหวัดลพบุรีมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านคิดว่าการจัดงานเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราชได้มากนอ้ยเพียงใด 
6. ท่านคิดว่าโครงการนี้ช่วยอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ ได้มากน้อยเพียงใด 

4.58 
 

4.55 
 
 

4.61 
 
 

4.62 
 

4.64 
 

4.67 

0.566 
 

0.620 
 
 

0.573 
 
 

0.543 
 

0.566 
 

0.535 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.61 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
92.20   
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สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้เข้าร่วมโครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅� 4.61 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 92.20 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- จัดสถานที่ได้สวยงามดีมาก น่าท่องเที่ยว 

- ต้องการให้มีการจัดงานทุกปี  
- ดีมาก มีกิจกรรมให้ประชาชน และจัดสถานที่ได้สวยงามมาก 

- เป็นงานที่ดี ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติสืบไป 

- ควรมีผู้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานที่ และพานักท่องเที่ยวชมงาน 
- อยากให้จัดสถานที่แบบโบราณมากที่สุด 

- อยากให้มีดอกไม้มากกว่านี้ 
- สายไฟที่พาดด้านบนประตูทางเข้า ดูแล้วไม่สวยงาม 

- ควรมีบทบรรยายแทรกพร้อมซาวด์ประกอบ เสนอประวัติความเป็นมาของสถานที่ เช่น การสวรรคตของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
- การติดตามและประเมินผลโดยการแจกแบบสอบถาม ควรจัดให้มีการมอบของที่ระลึก เพ่ือเป็นการจูงใจ

ในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามของประชาชนผู้เข้าชมงาน 
- เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าเวรตามช่วงเวลา อาจจัดให้มีป้ายคล้องคอเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนทราบ และสามารถ

ใช้บริการ อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ 89 ~ 
 

โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลพบุร ี
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน  
เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของ
แผ่นดิน เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

102 
107 

 
48.8 
51.2 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 15 ปี 
2.2  อายุ  16 – 25 ปี 
2.3  อายุ  26 – 35 ปี 
2.4  อายุ  36 – 45 ปี 
2.5  อายุ  46 – 55 ปี 
2.6  อายุ  56 – 65 ปี 
2.7  อายุ  65 ปีขึ้นไป 

 
13 
20 
25 
69 
51 
25 
6 

 
6.2 
9.6 
12.0 
33.0 
24.4 
12.0 
2.9 

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

 
12 
4 
25 
20 
115 
33 
 

 
5.7 
1.9 
12.0 
9.6 
55.0 
15.8 

 
4. อาชีพ 

4.1  นักเรียน/นักศึกษา 
4.2  ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  พนักงานเอกชน 
4.5  เกษตรกร 
4.6  ข้าราชการบ านาญ 
4.7  อื่น ๆ 
      -  รับจ้าง 
      -  แม่บ้าน 

 
24 
124 
21 
23 
4 
6 
7 
4 
3 

 
46.0 
59.3 
10.0 
11.0 
1.9 
2.9 
3.3 
1.89 
1.41 

 
 



~ 90 ~ 
 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 107 ราย (ร้อยละ 51.2) มีอายุ  36 – 45 ปี  จ านวน 69 ราย  
(ร้อยละ 33.0) การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 115 ราย (ร้อยละ 55.0) อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จ านวน 
124 ราย (ร้อยละ 59.3)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อ 
ของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าโครงการนี้เป็นการแสดงถึงการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
มากน้อยเพียงใด 
2. ท่านมีความพึงพอใจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ มากน้อยเพียงใด 
3. ท่านมีความพึงพอใจในการน าเงินรายได้ค่าสมัครเข้า 
กองทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านคิดว่าโครงการนี้ท าให้นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ มากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่ออาหารและเครื่องดื่มในการจัดงาน 
มากน้อยเพียงใด 
6. ท่านมีความพึงพอใจต่อการอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ มากน้อยเพียงใด 
7. ท่านคิดว่าสถานที่ในการจัดงานมีความเหมาะสม มากน้อย
เพียงใด 

4.62 
 
 

4.66 
 

4.67 
 
 

4.66 
 
 
 
 

4.63 
 

4.64 
 

4.65 
 

 

0.524 
 
 

0.697 
 

0.511 
 
 

0.5.32 
 
 
 
 

0.503 
 

0.528 
 

0.536 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ระดับคะแนนในภาพรวม 4.65 - มากที่สุด 
วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
92.93   
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สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน  
เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลพบุรี  มีระดับคะแนน 

ในภาพรวม  �̅� 4.65 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 92.93 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการควรมากกว่านี้ มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
และไม่มีการแจ้งก าหนดที่ชัดเจน 

- ช่างภาพน้อยมาก 
- เสื้อของนักวิ่งควรมีขนาดใหญ่ให้เลือก  
- การการรับสมัครไม่เปิดกว้างให้นักวิ่งจริง ๆ และระยะเวลาในการรับสมัครน้อยเกินไป 
- ที่จอดรถน้อยไม่มีความสะดวก  
- ต้องการให้เพิ่มระยะทางในการวิ่งให้มากขึ้น 
- ไอศกรีมอร่อย อาหารเยอะ และต้องการให้จัดตรงกับวันอาทิตย์ 
- ต้องการให้จัดโครงการนี้อีกในปีต่อไป 
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจ าปี 2563  

หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 

  ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่อยู่ในความรับผิดชอบ และรายงานผลการติดตามดังกล่าวให้กองแผนและงบประมาณ  
เพ่ือสรุปผลและรายงานให้กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุรี ได้ทราบ โดยมีโครงการที่ติดตามและประเมินผลฯ แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ จ านวน 1 โครงการ 
- โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
จ านวน 10 โครงการ  
 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครูผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้ 
 2. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ 
 3. โครงการภาพยนตร์ยาบ ารุงผู้สูงอายุ 
 4. โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
 5. โครงการส่งเสริมอาชีพ 
 6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว 
 7. โครงการสร้างจิตส านึกพลเมือง 
 8. โครงการอบรมเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 9. โครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ลุ่มน้ าป่าสัก 
 10. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี 
 11. โครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรีคัพ” 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรที่ดี จ านวน 3 โครงการ  
 1. โครงการอบรมเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
 2. โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร 
 3. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

 โครงการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ รวมทั้งหมด จ านวน 
15 โครงการ ปรากฏผลการติดตามและประเมินผลฯ ดังนี้ 
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โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน (ธนาคารน  าใต้ดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรมที่ 1  
 กิจกรรม อบรมและให้ความรู้เรื่องการท าการเกษตรแบบปลอดภัยและยั่งยืน และให้ความรู้เรื่องการ
ท าการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหามแห อ าเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

24 
16 

 
60.00 
40.00 

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 

 
- 
- 
6 
5 
12 
17 

 
- 
- 

15.00 
12.50 
30.00 
42.50 

3. สถานภาพ 
3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หย่าร้าง/หม้าย 

 
12 
27 
1 

 
30.00 
67.50 
2.50 

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

 
- 
1 
1 
4 
23 
11 

 
- 

2.50 
2.50 
10.00 
57.50 
27.50 

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

 
3 
- 

37 

 
7.50 

- 
92.50 

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 

 
- 
6 
34 
- 

 
- 

15.00 
85.00 

- 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 60) มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 
42.50) สถานภาพ สมรส จ านวน 27 ราย (ร้อยละ 67.50) การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 23 ราย  
(ร้อยละ 57.50) อาชีพ อ่ืน ๆ จ านวน 37 ราย (ร้อยละ 92.50) และรายได้/ปี (บาท) 60,001 บาทขึ้นไป 
จ านวน 34 ราย (ร้อยละ 85) 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา/สาระ
ก่อนอบรม 

- 27 6 7 - 40 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา/สาระ
หลังอบรม 

27 12 1 - - 40 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ การจัด
โครงการ 

25 14 1 - - 40 

4. ความเหมาะสมของเวลา การจัดโครงการ 21 16 3 - - 40 

5. ความเหมาะสมของวิทยากรที่อบรม 31 8 1 - - 40 
6. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 

35 5 - - - 40 

รวม 139 82 12 7 0 240 
คิดเป็นร้อยละ 57.92 34.17 5 2.91 0 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 89.42 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.47 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการท าเกษตร 

แบบยั่งยืน  มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅�  4.47 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 89.42 
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 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือนได้ 
- อยากให้ อบจ.ลพบุรี พาไปศึกษาดูงานให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
- อยากให้ อบจ.ลพบุรี เป็นศูนย์ประสานงานในการด าเนินการธนาคารน้ าใต้ดิน 
- อยากให้ทุกหน่วยงานร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนในการจัดการธนาคารน้ าใต้ดิน 
- อยากให้ อบจ.ลพบุรี เข้าไปด าเนินการจัดการธนาคารน้ าใต้ดินให้เป็นต้นแบบในทุกพ้ืนที่ 

 
 

*************************** 
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โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน (ธนาคารน  าใต้ดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรมที่ 2 
 กิจกรรม อบรมและสาธิตการท าธนาคารน้ าใต้ดินเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ าท่วม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2563 ณ โรงเรียนบ้านดีลัง ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการส่งเสริมการท าเกษตร 
แบบยั่งยืน 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

19 
10 

 
65.52 
34.48 

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 
2 
10 
16 

 
- 
- 

3.45 
6.90 
34.48 
55.17 

3. สถานภาพ 
3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หย่าร้าง/หม้าย 

 
3 
21 
5 

 
10.34 
72.41 
14.24 

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

 
15 
7 
6 
- 
- 
1 

 
51.72 
24.14 
20.69 

- 
- 

3.45 
5. อาชีพ/ประกอบการ 

5.1  เกษตรกร 
5.2  ค้าขาย 
5.3  อื่น ๆ 

 
24 
3 
2 

 
82.76 
10.34 
6.90 

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 

 
12 
11 
5 
1 

 
41.38 
37.93 
17.24 
3.45 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 65.52) มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 16 ราย  
(ร้อยละ 55.17) สถานภาพ สมรส จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 72.41) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 15 
ราย (ร้อยละ 51.72) อาชีพเกษตรกร จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 82.76) และรายได้/ปี (บาท) น้อยกว่า 30,000 
บาท จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 41.38) 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา/สาระ
ก่อนอบรม 

5 11 7 6 - 29 
 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา/สาระ
หลังอบรม 

18 7 4 - - 29 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ การจัด
โครงการ 

14 12 3 - - 29 

4. ความเหมาะสมของเวลา การจัดโครงการ 16 11 1 1 - 29 

5. ความเหมาะสมของวิทยากรที่อบรม 23 6 - - - 29 
6. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 

18 8 3 - - 29 

รวม 94 55 18 7 0 174 
คิดเป็นร้อยละ 54.02 31.61 10.35 4.02 0 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 87.13 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.36 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการท าเกษตร 

แบบยั่งยืน  มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅�  4.36 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 87.13 
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 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- อยากให้ อบจ.ลพบุรี พาไปศึกษาดูงานเรื่องธนาคารน้ าใต้ดิน 
- อยากให้ อบจ.ลพบุรี จัดให้มีการอบรมธนาคารน้ าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง 
- อยากให้ผู้น าชุมชนเข้ามาร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนในการจัดการธนาคารน้ าใต้ดิน 
- ชอบการให้ความรู้และการสาธิตการท าธนาคารน้ าใต้ดิน 
- อยากให้ อบจ.ลพบุรี จัดหางบประมาณในการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินให้กับชุมชนที่สนใจ 

 
 

*************************** 
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้ 

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

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

602 
1,232 

 
32.83 
67.14 

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 
 

 
826 
415 
336 
196 
61 
 

 
45.03 
22.63 
18.32 
10.69 
3.33 

 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 1,232 ราย (ร้อยละ 67.14) มีอายุ 7 – 15 ปี จ านวน 826 ราย 
(ร้อยละ 45.03)  

ส่วนที่ 2  การวัดความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  สรุปการวัดระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่  
ท่านได้รับประโยชน์ 

945 858 26 3 2 1,834 

2. การน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ไปประยุกต์ใช้ในด้านการ
เรียนและชีวิตประจ าวัน 

1,690 89 41 4 10 1,834 

3. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ตั้งค าถามหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานที่
ที่เข้าไปศึกษาดูงาน 

806 974 35 10 9 1,834 

4. การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการ 
 

1,705 90 26 12 1 1,834 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ 

938 882 8 3 3 1,834 

รวม 6,084 2,893 136 32 25 9,170 
คิดเป็นร้อยละ 66.35 31.55 1.48 0.35 0.27 100 

วัดระดับความคิดเห็นโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 92.67 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.63 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้  มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅�  4.63 ระดับความพึงพอใจโดยรวม
คิดเป็นร้อยละ 92.67 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ได้ศึกษาพืชสวนสมุนไพรต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ในด้านการลดโลกร้อน 
- สามารถน าความรู้มาใช้ประยุกย์ในชีวิตประจ าวันได้จริงและได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อม 

จุดประกายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกต้นไม้ การเลี้ยงพืชต่าง ๆ  
ที่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ 

- ได้ศึกษาและเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ของความเป็นไทย 
- หอ้งน้ าในบางโซนควรปรับปรุงดูแลเรื่องน้ าให้มากกว่านี้ 

 

*************************** 
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โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

87 
107 

 
44.85 
55.15 

2. อายุ 
2.1  อายุ  10 – 15 ปี 
2.2  อายุ  16 – 20 ปี 
2.3  อายุ  21 – 25 ปี 

 
154 
40 
- 

 
79.38 
20.62 

- 
3. ระดับชั น 

3.1  ม.1 
3.2  ม.2 
3.3  ม.3 
3.4  ม.4 
3.5  ม.5 
3.6  ม.6 

 
- 
- 

175 
9 
10 
- 

 
- 
- 

90.20 
4.64 
5.16 

- 
4. อาชีพ 

4.1  นักเรียน 
4.2  ครู 
4.3  อ่ืน ๆ 

 
194 

- 
- 

 
100.00 

- 
- 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 107 ราย (ร้อยละ 55.15) มีอายุ  10 – 15 ปี จ านวน 154 ราย  
(ร้อยละ 79.38) ระดับชั้น ม.3 จ านวน 175 ราย (ร้อยละ 90.20) อาชีพนักเรียน จ านวน 194 ราย (ร้อยละ 
100) 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านวิทยากร 
1. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้/
กิจกรรมเหมาะสมเพียงใด 

 
159 

(81.96) 

 
35 

(18.04) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
194 

 
4.82 

2. วิทยากรปรับเวลาในการบรรยาย/
กิจกรรมได้เหมาะสมเพียงใด 

145 
(74.74) 

49 
(25.26) 

- - - 194 4.75 

3. วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้แสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม 
เพียงใด 

150 
(77.32) 

44 
(22.68) 

- - - 194 4.77 

ด้านทีมงานและผู้จัดงานโครงการ 
1. สามารถให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้เพียงใด 

 
132 

(68.04) 

 
62 

(31.96) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
194 

 
4.68 

2. สามารถให้การช่วยเหลือและดูแลผู้เข้า
รับการอบรม ได้เพียงใด 

155 
(79.90) 

39 
(20.10) 

- - - 194 4.80 

3. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความบริการ
ประทับใจ/เจ้าหน้าที่ เพียงใด 

160 
(80.00) 

34 
(17.53) 

- - - 194 4.82 

ด้านสถานที่/อาหาร 
1. สถานที่จัดการอบรม 

 
121 

(62.37) 

 
73 

(37.63) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
194 

 
4.62 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์
เหมาะสม เพียงใด 

130 
(67.01) 

64 
(32.99) 

- - - 194 4.67 

3. อาหารที่จัดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความเหมาะสม เพียงใด 

132 
(68.04) 

62 
(31.96) 

- - - 194 4.68 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ มีความคิดเห็นดังนี้ 
ด้านวิทยากร 

วิทยากรสมารถถ่ายทอดความรู้ / กิจกรรม หมาะสม ร้อยละ 96.39 ของผู้เข้ารับการอบรม ที่เข้าร่วม
โครงการฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.82 

วิทยากรปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม ร้อยละ 65.45  
ของผู้เข้ารับการอบรม ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.77 

วิทยากรปรับเวลาในการบรรยาย / กิจกรรม ได้เหมาะสม ร้อยละ 94.95 ของผู้เข้ารับการอบรม  
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.75 
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ด้านทีมงานและผู้จ้ดงานโครงการ 
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความบริการประทับใจ / เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 96.49 ของผู้เข้ารับการอบรม ที่เข้าร่วม 

โครงการฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.82 
สามารถให้การช่วยเหลือและดูแลผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 95.98 ของผู้เข้ารับการอบรม ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ในระดับมาก เท่ากับ 4.80 
สามารถให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้ ร้อยละ 93.61 ของผู้เข้ารับการอบรม ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ในระดับมาก เท่ากับ 4.68 
ด้านสถานที่ / อาหาร 

อาหารที่จัดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 93.61 ของผู้เข้ารับการอบรม ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ในระดับมาก เท่ากับ 4.68 

สิ่งอ านวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์เหมาะสม ร้อยละ 93.40 ของผู้ขา้รับการอบรม ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ในระดับมาก เท่ากับ 4.67 

สถานทีจ่ัดการอบรม ร้อยละ 92.47 ของผู้ข้ารับการอบรม ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.62 
ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ มีระดับคะแนน 

ในภาพรวม  �̅�  4.73 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.60 
 

*************************** 
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โครงการภาพยนตร์ยาบ ารุงผู้สูงอายุ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการภาพยนตร์ยาบ ารุงผู้สูงอายุ 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการภาพยนตร์ยาบ ารุงผู้สูงอายุ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

13 
27 

 
32.50 
67.50 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 60 ปี 
2.2  อายุ  60 – 69 ปี 
2.3  อายุ  70 – 79 ปี 
2.4  อายุ  80 – 89 ปี 
2.5  อายุ  90 ปีขึ้นไป 

 
- 

13 
21 
6 
- 

 
- 

32.50 
52.50 
15.00 

- 
3. สถานภาพ 

3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หม้าย/หย่า/แยก 

 
12 
4 
24 

 
30.00 
10.00 
60.00 

4. การศึกษา 
4.1  ไม่ได้รับการศึกษา 
4.2  ประถมศึกษา 
4.3  มัธยมศึกษา 
4.4  อนุปริญญา 
4.5  ปริญญาตรี 

 
11 
21 
5 
- 
3 

 
27.50 
52.50 
12.50 

- 
7.50 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 27 ราย (ร้อยละ 67.50) มีอายุ  70 – 79 ปี จ านวน 21 ราย  
(ร้อยละ 52.50) สถานภาพหม้าย/หย่า/แยก จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 60) การศึกษาระดับประถมศึกษา 
จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 52.50) 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการภาพยนตร์ยาบ ารุงผู้สูงอายุ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
สามารถสะท้อนความคิดในหัวข้อต่างๆ ได้ 

36 3 - 1 - 40 

2. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 22 10 - 1 - 40 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ 32 6 1 1 - 40 
4. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 32 3 4 1 - 40 

5. หัวข้อในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมีความ
น่าสนใจ 

33 6 - 1 - 40 

6. ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือในการ
จัดกิจกรรม 

31 8 - 1 - 40 

7. ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรม
นี้เพียงใด 

34 5 - 1 - 40 

รวม 229 39 5 7 - 280 
คิดเป็นร้อยละ 81.79 13.93 1.79 2.49 - 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 95.00 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.75 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการภาพยนตร์ยาบ ารุงผู้สูงอายุ  มีระดับคะแนนในภาพรวม 

 �̅�  4.75 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 95.00 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

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

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้
และจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

47 
68 

 
40.90 
59.10 

2. อายุ 
2.1  อายุ  10 - 20 ปี 
2.2  อายุ  21 – 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 

 
115 

- 
- 
- 
- 
- 

 
100.00 

- 
- 
- 
- 
- 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาตอนต้น 
3.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.4  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
3.5  ปริญญาตรี 
3.6  สูงกว่าปริญญาตรี 

 
34 
81 
- 
- 
- 
- 

 
29.60 
70.40 

- 
- 
- 
- 

4. อาชีพ 
4.1  นักเรียน/นักศึกษา 
4.2  ข้าราชการ 
4.3  เกษตรกรรม 
4.4  รับจ้างทั่วไป 
4.5  อื่น ๆ 

 
115 

- 
- 
- 
- 

 
100.00 

- 
- 
- 
- 

5. ท่านเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยตั งแต่ต้นทาง หรือไม่ 

5.1  ไม่เคย 
5.2  เคย (จากหน่วยงาน) 

 
 

105 
10 

 
 

91.3 
8.7 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 68 ราย (ร้อยละ 59.10) มีอายุ  10 - 20 ปี จ านวน 115 ราย 
(ร้อยละ 100) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 81 ราย (ร้อยละ 70.40) อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน 115 ราย (ร้อยละ 100) และท่านเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่
ต้นทาง หรือไม ่ไม่เคย จ านวน 105 ราย (ร้อยละ 91.3) 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
จิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ระยะเวลาในการจัดอบรม 38 58 16 2 1 115 
2. สถานที่จัดอบรม 37 52 23 3 - 115 
3. เอกสารประกอบการอบรม 49 49 16 - 1 115 
4. การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 48 56 10 1 - 115 

5. คุณภาพของอาหาร อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม 

61 38 12 4 - 115 

6. ประโยชน์ในภาพรวมที่ได้รับจากการ
อบรม 

63 39 12 1 - 115 

7. ความพึงพอใจในภาพรวมของการ 
เข้าอบรม 

83 27 5 - - 115 

รวม 379 319 94 11 2 805 
คิดเป็นร้อยละ 47.08 39.63 11.68 1.37 0.25 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 86.39 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.32 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกในการจัดการขยะ

มูลฝอยในชุมชน  มีระดับคะแนนในภาพรวม �̅�  4.32 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 86.39 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ต้องการให้มีกิจกรรม หรือ ฐาน รวมถึงระยะเวลามากกว่านี้ 
- สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และถ่ายทอดให้กับครอบครัว 

*************************** 
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โครงการส่งเสริมอาชีพ (ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้า OTOP) 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมอาชีพ 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการส่งเสริมอาชีพ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

7 
78 

 
8.24 
91.76 

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  ปี ขึ้นไป 

 
- 
5 
24 
10 
14 
32 

 
- 

5.88 
28.24 
11.76 
16.47 
37.65 

3. สถานภาพ 
3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หย่าร้าง/หม้าย 

 
21 
57 
7 

 
24.71 
67.06 
8.23 

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

 
16 
23 
17 
17 
12 
- 

 
18.82 
27.06 
20.00 
20.00 
14.12 

- 
5. อาชีพ/ประกอบการ 

5.1  กลุ่มอาหาร 
5.2  กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
5.3  กลุ่มของใช้ที่ระลึก 
5.4  กลุ่มผ้าเครื่องแต่งกาย 
5.5  เครื่องดื่ม 
5.6  อื่น ๆ 

 
50 
5 
4 
6 
8 
12 

 
58.82 
5.88 
4.71 
7.06 
9.41 
14.12 

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 

 
51 
20 
7 
7 

 
60.00 
23.52 
8.24 
8.24 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 78 ราย (ร้อยละ 91.76) มีอายุ 51 ปี จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 
37.65) สถานภาพ สมรส จ านวน 57 ราย (ร้อยละ 67.06) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 23 
ราย (ร้อยละ 27.06) อาชีพ/ประกอบการ ด้านกลุ่มอาหาร จ านวน 50 ราย (ร้อยละ 58.82) และรายได้/ปี  
น้อยกว่า 30,000 บาท จ านวน 51 ราย (ร้อยละ 60) 

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

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา/สาระ
ก่อนอบรม 

29 43 7 6 - 85 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา/สาระ
หลังอบรม 

52 25 8 - - 85 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ การจัด
โครงการ 

63 21 - - - 84 

4. ความเหมาะสมของเวลา การจัดโครงการ 55 27 3 - - 85 

5. ความเหมาะสมของวิทยากรที่อบรม 68 15 2 - - 85 
6. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์กับผลิตภัณฑ์ของท่าน
ได้มากน้อยเพียงใด 

55 25 4 - 1 85 

รวม 322 156 24 6 1 509 
คิดเป็นร้อยละ 63.26 30.65 4.71 1.18 0.2 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 91.12 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.56 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมอาชีพ   

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅�  4.56 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 91.12 
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 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- อยากให้จัดโครงการแบบนี้ 
- ขอให้เน้นผู้ประกอบการโดยเฉพาะ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรู้ทั่ว ๆ กัน โดย

ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ประกอบการเองหรือพัฒนาชุมชน หรือพาณิชย์จังหวัด 
- ได้ความรู้มากข้ึน 
- ระยะเวลาการอบรมควรมากกว่านี้ 
- ขอให้พาไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับสินค้า OTOP ในภาคใต้ 
- ขอให้พาไปศึกษาดูงานภายนอกตามสถานที่ต่าง ๆ บ้าง 
- ขอให้พาไปศึกษาดูงานทางตลาดน้ า เพ่ือน ามาปรับใช้ในท้องถิ่นของตนเอง 

 
 

*************************** 
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบัน
ครอบครัว 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

294 
154 

 
65.63 
34.37 

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 

 
420 
2 
2 
2 
13 
9 

 
93.76 
0.44 
0.44 
0.44 
2.91 
2.01 

3. สถานภาพ 
3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หย่าร้าง/หม้าย 

 
420 
26 
2 

 
93.75 
5.80 
0.45 

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

 
- 

420 
5 
7 
16 
- 

 
- 

93.75 
1.12 
1.56 
3.57 

- 

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 

 
 

 
420 
25 
1 
1 
- 
1 
- 

 
93.75 
5.59 
0.22 
0.22 

- 
0.22 

- 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 294 ราย (ร้อยละ 65.63) มีอายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 420 ราย  
(ร้อยละ 93.75) สถานภาพ โสด จ านวน 420 ราย (ร้อยละ 93.75) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 420 
ราย (ร้อยละ 93.75) อาชีพ/ประกอบการ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 420 ราย (ร้อยละ 93.75)  

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 

117 157 146 25 3 448 

1.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง  
การอบรมอบรม 

234 191 22 1 - 448 

2. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

213 206 29 - - 448 

2.2 เสริมสร้างความรัก ความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

214 200 32 2 - 448 

2.3 สมาชิกในครอบครัวรู้จักบทบาทหน้าที่
ของตนเอง อีกท้ังเป็นการสร้างความสุข
ให้กับครอบครัว 

202 198 44 4 - 448 

2.4 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการนี้ 

246 167 35 - - 448 

2.5 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
หรือแนะน าแก่ผู้อ่ืน 

233 173 40 2 - 448 

2.6 สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ตรงตามความ
คาดหวังของท่านหรือไม่ 

195 208 42 3 - 448 

2.7 อยากให้จัดโครงการนี้ในปีต่อไป 262 153 31 2 - 448 
3. ด้านวิทยากร 
3.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 260 166 22 - - 448 
3.2 ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 
 
 

283 140 24 1 - 448 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. ด้านการให้บริการ 
4.1 การบริการของเจ้าหน้าที่ในการอ านวย
ความสะดวกระหว่างการฝึกอบรม 

246 176 25 1 - 448 

4.2 ความพึงพอใจในสถานที่/อาหารมีความ
สะอาดและเหมาะสมเพียงใด 

241 181 24 2 - 448 

5. ด้านระยะเวลาในการจัดท าโครงการ 
5.1 จัดท าโครงการนี้ในเวลาเรียน 252 164 30 2 - 448 
5.2 จัดท าโครงการนี้ในวันเสาร์หรือ 
วันอาทิตย์ 

182 163 66 18 19 448 

รวม 3,380 2,643 612 63 22 6,720 
คิดเป็นร้อยละ 50.30 39.33 9.10 0.94 0.33 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 87.67 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.38 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว   

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅�  4.38 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 87.67 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- อยากให้มีโครงการนี้อีกต่อไป 
- อยากได้ความรู้ด้านอื่น ๆ บ้าง 
- อยากให้มีวิดีโอให้ดูมากกว่านี้ 
- อยากให้น าเสนอการอบรมเก่ียวกับวัยรุ่นให้เข้าใจในวัยของตัวเอง 
- อยากให้เข้าถึงเด็กต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อไม่ให้ไปติดยาเสพติด 
- ได้รับความรู้ ความสนุก และวิธีป้องกันจากยาเสพติด 

 
*************************** 
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โครงการสร้างจิตส านึกพลเมือง 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการสร้างจิตส านึกพลเมือง 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการสร้างจิตส านึกพลเมือง 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

297 
249 

 
54.40 
45.60 

2. อายุ 
2.1  อายุ    6 - 11 ปี 
2.2  อายุ  12 - 15 ป ี
2.3  อายุ  16 - 18 ป ี

 
16 
520 
10 

 
2.93 
95.24 
1.83 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
47 
499 

 
8.61 
91.39 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 297 ราย (ร้อยละ 54.40) มีอายุ 12 - 15 ปี จ านวน 520 ราย  
(ร้อยละ 95.24) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 499 ราย (ร้อยละ 91.39)  

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

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น หมาย

เหตุ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 23 208 250 60 5 546 
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 210 273 60 3 - 546 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 195 234 98 16 3 546 
4. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ถ่ายทอดได้ 203 217 99 20 7 546 
5. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

258 210 63 9 6 546 

6. อาหารมีความเหมาะสม 254 196 77 7 12 546 
7. สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสม 235 193 99 12 7 546 
8. ประสงค์ให้ อบจ. จัดท าโครงการนี้ในปีต่อไป 304 172 54 10 6 546 

รวม 1,682 1,703 800 137 46 4,368 
คิดเป็นร้อยละ 38.51 38.99 18.32 3.13 1.05 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 82.16 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.11 
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สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการสร้างจิตส านึกพลเมือง  มีระดับคะแนนในภาพรวม 

 �̅�  4.11 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 82.16 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- อยากให้โครงการนี้มีทุกปี 
- อยากให้มีกิจกรรมเล่นเกมส์สนุก ๆ เพื่อผ่อนคลาย 
- อาหารอร่อย 
- อยากให้มีกิจกรรมมากกว่านี้ 

 
 

*************************** 
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โครงการอบรมเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการอบรมเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการอบรมเครือข่ายสมัชชาภาค
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

22 
23 

 
48.89 
51.11 

2. อายุ 
2.1  อายุ  30 – 40  ปี 
2.2  อายุ  41 – 50  ปี 
2.3  อายุ  51 – 60  ปี 
2.4  อายุ  60 ปีขึ้นไป 

 
5 
4 
24 
12 

 
11.09 
8.90 
53.34 
26.67 

3. การศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาตอนต้น 
3.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
3.4  ปวส./อนุปริญญา 
3.5  ปริญญาตรี 
3.6  ปริญญาโท 

 
10 
10 
15 
3 
6 
1 

 
22.22 
22.22 
33.33 
6.68 
13.33 
2.22 

4. อาชีพ/ประกอบการ 
4.1  รับจ้าง 
4.2  เกษตรกร 
4.3  พนักงานบริษัท 
4.4  แม่บ้าน 
4.5  ธุรกิจส่วนตัว 
4.6  รับราชการ 
4.7  อื่น ๆ 

 
14 
14 
1 
4 
6 
- 
6 

 
31.11 
31.11 
2.22 
8.90 
13.33 

- 
13.33 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 51.11) มีอายุ 51 – 60  ปี จ านวน 24 ราย  
(ร้อยละ 53.34) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 33.33) อาชีพ/
ประกอบการ รับจ้าง และเกษตรกร จ านวนละ 14 ราย (ร้อยละ 31.11) 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการอบรมเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชน 

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

หมาย
เหตุ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ       
1.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 4 11 17 12 1 45 
1.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 15 24 6 - - 45 
2. ด้านการน าความรู้ไปใช้       
2.1 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เพียงใด 

12 22 11 - - 45 

2.2 สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
เพียงใด 

21 14 10 - - 45 

3. ด้านวิทยากร       
3.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 22 21 2 - - 45 
3.2 ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 20 19 6 - - 45 
4. ด้านการให้บริการ       
4.1 การบริการของเจ้าหน้าที่ในการอ านวยความ
สะดวกระหว่างการฝึกอบรม 

19 21 5 - - 45 

4.2 ความพึงพอใจในสถานที่/อาหารมีความ
สะอาดและเหมาะสม เพียงใด 

13 28 4 - - 45 

รวม 126 160 61 12 1 360 
คิดเป็นร้อยละ 35.00 44.44 16.94 3.34 0.28 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 82.11 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.10 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอบรมเครือข่ายสมัชชาภาค

ประชาชน  มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅�  4.10 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 82.11 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ไม่มี - 

 
*************************** 
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โครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ลุ่มน  าป่าสัก 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ลุ่มน้ าป่าสัก 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการอบรมเครือข่ายแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ลุ่มน้ าป่าสัก 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

42 
18 

 
70.00 
30.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  15 – 29  ปี 
2.2  อายุ  30 – 49  ปี 
2.3  อายุ  50 ปีขึ้นไป 

 
14 
32 
14 

 
23.33 
53.34 
23.33 

3. สถานภาพ 
3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หย่าร้าง/หม่าย 

 
23 
31 
6 

 
38.33 
51.67 
10.00 

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

 
6 
11 
12 
10 
17 
4 

 
10.00 
18.33 
20.00 
16.67 
28.33 
6.67 

5. อาชีพ/ประกอบการ 
5.1  รับจ้าง 
5.2  เกษตรกร 
5.3  พนักงานบริษัท 
5.4  แม่บ้าน 
5.5  ธุรกิจส่วนตัว 
5.6  รับราชการ 
5.7  อื่น ๆ 

 
16 
1 
- 
- 
6 
26 
11 

 
26.67 
1.67 

- 
- 

10.00 
43.33 
18.33 

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 

 
37 
14 
5 
4 
- 
- 

 
61.67 
23.33 
8.33 
6.67 

- 
- 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 42 ราย (ร้อยละ 70) มีอายุ 30 – 49  ปี จ านวน 32 ราย  
(ร้อยละ 53.34) สถานภาพ สมรส จ านวน 31 ราย (ร้อยละ 51.67) การศึกษาระดับมัปริญญาตรี จ านวน 17 
ราย (ร้อยละ 28.33) อาชีพ/ประกอบการ รับราชการ จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 43.33) รายได้/ปี น้อยกว่า 
15,000 บาท จ านวน 37 ราย (ร้อยละ 61.67) 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน์ลุ่มน้ าป่าสัก 

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

หมาย
เหตุ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ       
1.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 5 14 36 4 1 60 
1.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 13 40 7 - - 60 
2. ด้านการน าความรู้ไปใช้       
2.1 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เพียงใด 

15 37 7 1 - 60 

2.2 สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
เพียงใด 

17 36 7 - - 60 

3. ด้านวิทยากร       
3.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 25 29 5 1 - 60 
3.2 ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 20 36 4 - - 60 
4. ด้านการให้บริการ       
4.1 การบริการของเจ้าหน้าที่ในการอ านวยความ
สะดวกระหว่างการฝึกอบรม 

21 35 4 - - 60 

4.2 ความพึงพอใจในสถานที่/อาหารมีความ
สะอาดและเหมาะสม เพียงใด 

21 36 3 - - 60 

รวม 137 263 73 6 1 480 
คิดเป็นร้อยละ 28.54 54.79 15.21 1.25 0.21 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 82.04 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.10 
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สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอบรมเครือข่ายแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ลุ่มน้ าป่าสัก  มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅�  4.10 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 
82.04 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- อยากให้ อบจ.ลพบุรี พาไปอบรมและศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวอื่นบ้าง 
- อยากให้ อบจ.ลพบุรี จัดการอบรมในเรื่องนี้บ่อย ๆ 
- อยากให้เพ่ิมระยะเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้ 

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

196 
354 

 
35.64 
64.36 

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 

 
153 
167 
136 
39 
55 

 
27.82 
30.36 
24.73 
7.09 
10.00 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 64.36) มีอายุ  16 – 20  ปี จ านวน 167 ราย  
(ร้อยละ 30.36)  

ส่วนที่ 2  การวัดความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจต่อโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. รูปแบบการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ได้ให้ความรู้และ
ประสบการณ์ 

282 183 80 5 - 550 

2. ท่านได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้ 
ประสบการณ์จริงในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

240 208 93 9 - 550 

3. ก่อนการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหาของการศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ 
ในครั้งนี้ 

218 252 70 10 - 550 

4. หลังการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ได้
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 
 

249 188 108 5 - 550 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ฯ 

276 173 96 5 - 550 

6. ระยะเวลาในการเข้าชมมีความเหมาะสม
เพียงใด 

243 186 116 5 - 550 

รวม 1,508 1,190 563 39 - 3,300 
คิดเป็นร้อยละ 45.70 36.06 17.06 1.18 - 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 85.25 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.26 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี   

มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅�  4.26 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 85.25 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ไม่มี - 

 
 

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

170 
130 

 
56.67 
43.33 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ ากว่า 15 ปี 
2.2  อายุ  15 – 17 ปี 
2.3  อายุ  18 – 20 ปี 
2.4  อายุ  21 – 23 ปี 
2.5  อายุ  24 – 26 ปี 
2.6  อายุ  27  ปีขึ้นไป 

 
39 
71 
84 
25 
37 
44 

 
13.00 
23.67 
28.00 
8.33 
12.33 
14.67 

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

 
26 
103 
90 
43 
37 
1 

 
8.67 
34.33 
30.00 
14.33 
12.33 
0.34 

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

 
213 
25 
25 
4 
20 
12 
1 

 
71.00 
8.33 
8.33 
1.33 
6.67 
4.00 
0.34 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 170 ราย (ร้อยละ 56.67) มีอายุ 18 – 20 ปี จ านวน 84 ราย  
(ร้อยละ 28) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 103 ราย (ร้อยละ 34.33) อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา
จ านวน 213 ราย (ร้อยละ 71)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  สรุปการวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่านคิดว่าโครงการนี้ช่วยให้เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลจากยา
เสพติดมากน้อยเพียงใด 

138 136 26 - - 300 

2. โครงการนี้ช่วยให้เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะมากน้อยเพียงใด 

107 160 33 - - 300 

3. ท่านคิดว่าโครงการนี้ช่วยส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพียงใด 

127 136 37 - - 300 

4. โครงการนี้ช่วยท าให้ท่านมีร่างกาย
แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใสขึ้นมากน้อย
เพียงใด 

117 157 26 - - 300 

5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนิน
โครงการนี้เพียงใด 

126 146 28 - - 300 

รวม 615 735 150 - - 1,500 
คิดเป็นร้อยละ 41.00 49.00 10.00 - - 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 86.20 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.31 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการแข่งขันฟุตบอลต้าน 

ยาเสพติด “อบจ.ลพบุรีคัพ” มีระดับคะแนนในภาพรวม  �̅�  4.31 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 86.20 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ไม่มี - 

 
 

*************************** 
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โครงการอบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการอบรมเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในองค์กร 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการอบรมเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์กร 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

29 
66 

 
30.53 
69.47 

2. อายุ 
2.1  อายุ  20 - 30 ปี 
2.2  อายุ  31 – 40 ปี 
2.3  อายุ  41 – 51 ปี 
2.4  อายุ  51 ปีขึ้นไป 

 
14 
26 
33 
22 

 
14.74 
27.37 
34.73 
23.16 

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

 
3 
8 
16 
55 
13 

 
3.16 
8.42 
16.84 
57.89 
13.69 

4. ประเภทการเป็นเจ้าหน้าที่ของ อบจ.ลพบุรี 
4.1  ข้าราชการ 
4.2  ลูกจ้างประจ า 
4.3  พนักงานจ้าง 
4.4  อื่น ๆ 

 
68 
4 
22 
1 

 
71.58 
4.21 
23.16 
1.05 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 66 ราย (ร้อยละ 69.47) มีอายุ 41 – 51 ปี จ านวน 33 ราย  
(ร้อยละ 34.73) การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 55 ราย (ร้อยละ 57.89) ประเภทการเป็นเจ้าหน้าที่ของ 
อบจ.ลพบุรี ข้าราชการ จ านวน 68 ราย (ร้อยลั 71.58) 
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ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการอบรมเพ่ือป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในองค์กร 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ระยะเวลาในการจัดอบรม 22 55 18 - - 95 

2. สถานที่จัดอบรม 28 45 20 2 - 95 
3. เอกสารประกอบการอบรม 22 53 20 - - 95 
4. การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 28 47 19 - 1 95 
5. คุณภาพของอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

29 45 19 - 2 95 

6. ท่านคิดว่าสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากน้อยเพียงใด 

33 53 9 - - 95 

7. ประโยชน์ในภาพรวมที่ได้รับจากการ
อบรม 

31 55 9 - - 95 

8. ความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้า
อบรม 

34 51 10 - - 95 

รวม 227 404 124 2 3 760 
คิดเป็นร้อยละ 29.87 53.16 16.32 0.26 0.39 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 82.37 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.12 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการอบรมเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร   

มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม  �̅�  4.12 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 82.37 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- สถานที่สะอาด วิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่บรรยาย 
- ปรับปรุงเรื่องระบบไฟ และอุปกรณ์ไม่พร้อมต่อการใช้งาน 
- สถานที่อบรมไกล เดินทางไม่สะดวกในกรณีท่ีไม่มียานพาหนะส่วนบุคคล 

 
*************************** 
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โครงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร  
กิจกรรมท่ี 1 “การจัดการความเส่ียงและการจัดท ารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

22 
59 

 
27.16 
72.84 

2. อายุ 
2.1  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 

 
- 

13 
28 
22 
18 

 
- 

16.05 
34.57 
27.16 
22.22 

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

 
10 
57 
14 
- 
 

 
12.35 
70.37 
17.28 

- 
 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 72.84) มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 28 ราย  
(ร้อยละ 34.57) การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 57 ราย (ร้อยละ 70.37)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรง
ตามความต้องการเพียงใด 
 

25 53 3 - - 81 

2. ท่านคาดว่าจะน าความรู้ความเข้าใจ
ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
 

26 48 7 - - 81 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ
อบรม 

30 47 4 - - 81 

4. ระยะเวลาการฝึกอบรมสอดคล้องกับ
หลักสูตร 

23 50 7 1 - 81 

รวม 104 198 21 1 - 324 
คิดเป็นร้อยละ 32.10 61.11 6.48 0.31 - 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 85.00 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.25 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร  มีความพึงพอใจต่อโครงการ 

ในภาพรวม  �̅�  4.25 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 85.00 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ต้องการให้จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากร

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 

19 
61 

 
23.75 
76.25 

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 
 

 
- 

12 
25 
24 
19 

 
- 

15 
31.25 
30.00 
23.75 

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

 
10 
56 
14 
- 
 

 
12.50 
70.00 
17.50 

- 
 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 61 ราย (ร้อยละ 76.25) มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 25 ราย  
(ร้อยละ 31.25) การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 56 ราย (ร้อยละ 70)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรง
ตามความต้องการเพียงใด 

35 43 2 - - 80 

2. ท่านคาดว่าจะน าความรู้ความเข้าใจ
ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
 

28 45 7 - - 80 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ
อบรม 

35 43 2 - - 80 

4. ท่านต้องการให้มีการจัดโครงการนี้ 
ในปีต่อไป มากน้อยเพียงใด 

24 49 7 - - 80 

รวม 122 180 18 - - 320 
คิดเป็นร้อยละ 38.13 56.25 5.63 - - 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 86.51 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.33 

สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบประเมินจากโครงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร  มีความพึงพอใจต่อโครงการ 

ในภาพรวม  �̅�  4.33 ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 86.51 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ไม่มี - 

 
 

*************************** 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 56 ราย (ร้อยละ 56) มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 35 ราย  
(ร้อยละ 35) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 38 ราย (ร้อยละ 38) อาชีพ รับจ้าง จ านวน 31 ราย  
(ร้อยละ 31) 

 

 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

44 
56 

 
44 
56 

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 

 
3 
11 
11 
9 
31 
35 

 
3 
11 
11 
9 
31 
35 

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

 
38 
25 
11 
21 
4 
1 

 
38 
25 
11 
21 
4 
1 

4. อาชีพ 
4.1  เกษตรกร 
4.2  ค้าขาย 
4.3  รับจ้าง 
4.4  รับราชการ 
4.5  อื่น ๆ 

 
3 
20 
31 
28 
18 

 
3 
20 
31 
28 
18 
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ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นค าถาม จ านวน ร้อยละ 
1. ส่วนใหญ่ท่านเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยวิธีการใด  
        1.1  ขับรถยนต์ 35 

 
35 

        1.2  ขับขี่รถจักรยานยนต์ 25 25 
1.3  ขับขี่รถจักรยาน 4 4 
1.4  รถโดยสารประจ าทาง 15 15 
1.5 รถจักรยานยนต์รับจ้าง 14 14 
1.6  อื่น ๆ 7 7 

2. ท่านสามารถขับรถยนต์ หรือขับขี่จักรยานยนต์ได้หรือไม่ 
2.1  ได ้
      - รถยนต์ 
      - รถจักรยานยนต์ 
2.2  ไม่ได้ 

 
82 
44 
73 
18 

 
82 

53.66 
89.02 

18 
3. ความเร็วที่ท่านใช้ในการขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 

3.1  ต่ ากว่า 90 กม./ชม. 
3.2  90 -100 กม./ชม. 
3.3  101 – 120 กม./ชม. 
3.4  เกิน 120 กม./ชม. ขึ้นไป 

 
52 
24 
4 
2 

 
63.42 
29.27 
4.88 
2.44 

4. ท่านเคยฝ่าฝืนกฎจราจรหรือไม่ 
4.1  เคย 
      - ขับผ่าไฟแดง 
      - ขับแซงซ้าย 
      - ขับสวนทางการจราจร 
      - ข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอย 
      - ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด (เกิน 90 กม./ชม.) 
      - อ่ืน ๆ 
4.2  ไม่เคย 

 
48 
11 
13 
14 
15 
15 
3 
34 

 
58.54 
22.92 
27.08 
29.17 
31.25 
31.25 
6.25 
41.46 

5. ท่านเคยต้องขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์กลับบ้านด้วย
ตนเองหลังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 

5.1  ขับเป็นประจ า 
5.2  ขับบางครั้ง 
5.3  ไม่เคยขับ 
      - อาศัยรถเพ่ือน 
      - ใช้รถสาธารณะ 
      - ใช้วิธีเดิน 
      - ไม่มีรถเป็นของตัวเอง 
      - อ่ืน ๆ 

 
 

10 
24 
48 
15 
6 
4 
18 
5 

 
 

12.19 
29.27 
58.54 
31.25 
12.50 
8.33 
37.50 
10.42 
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 ตารางที่ 2  การให้ความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจรและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนน 

 
ตารางที่ 3  การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

 

ประเด็นค าถาม จ านวน ร้อยละ 
   

6. ท่านคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั งหรือไม่ในการขับหรือโดยสาร
รถยนต์  

6.1  คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 70 
 

70 
6.2  คาดเข็มขัดนิรภัยเป็นบางครั้ง 28 28 
6.3  คาดเข็มขัดนิรภัยนาน ๆ ครั้ง 2 2 
6.4  ไม่เคยคาดเข็มขัดนิรภัยเลย - - 

7. เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์หรือนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ 
ท่านสวมหมวกกันน็อคหรือไม่ 

7.1  สวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง 
7.2  สวมหมวกกันน็อคเป็นบางครั้ง 
7.3  สวมหมวกกันน็อคนาน ๆ ครั้ง 
7.4  ไม่เคยสวมหมวกกันน็อคเลย 

 
 

65 
31 
2 
2 

 
 

65 
31 
2 
2 

8. ท่านเคยโดยสารรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีคนขับดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 

8.1  เคย 
8.2  ไม่เคย 
 

 
 

36 
64 

 
 

36 
64 
 

ประเด็นค าถาม จ านวน ร้อยละ 
1. หากท่านเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ท่านคิดว่าจะใช้บริการ
ดังต่อไปนี หรือไม่  
        1.1  จุดบริการน้ าดื่ม 35 

 
35 

        1.2  จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 13 13 
1.3  จุดพักรถ 45 45 
1.4  ไม่ใช้บริการ 7 7 

2. หากเห็นว่าโครงการนี มีส่วนช่วยในการลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่มากน้อยเพียงใด 

2.1  มากท่ีสุด 39 39 
2.2  มาก 44 44 
2.3  ปานกลาง 13 13 
2.4  น้อย 2 2 
2.5  น้อยที่สุด 2 2 
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สรุป 
 1. หากท่านเดินทางในช่วงเทศกาลใหม่ท่านคิดว่าจะใช้บริการดังต่อไปนี้หรือไม่ 

พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการใช้บริการจุดพักรถ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมา จุดบริการ 
น้ าดื่ม จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 จุดปฐมพยาบาลเบื้องตัน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และน้อยสุด 
ได้แก่ ไม่ใช้บริการ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7 

2. หากเห็นว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่มากน้อยเพียงใด 
พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยในการลดอุบัติหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่มาก จ านวน 44 คน  

คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ระดับปานกลาง จ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 13 ระดับน้อย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และระดับน้อยที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 2 

3. การเข้าร่วมโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตส านึกท่ีดีและเล็งเห็นถึงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมากน้อยเพียงใด  

พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการนี้สามารถกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตส านึกที่ดีและเล็งเห็นถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาอยู่ในระดับมาก  
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ระดับปานกลาง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ระดับน้อย จ านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2 และระดับน้อยที่สุด ไม่มี 

4. ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในปีต่อไป
หรือไม ่ 

พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุในปีต่อไป จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 97 และไม่ต้องการจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
 

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

ประเด็นค าถาม จ านวน ร้อยละ 
3. การเข้าร่วมโครงการนี เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
จิตส านึกที่ดีและเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากน้อยเพียงใด         

3.1  มากท่ีสุด 47 
 

47 
        3.2  มาก 43 43 

3.3  ปานกลาง 8 8 
3.4  น้อย 1 1 
3.5  น้อยที่สุด 1 1 

4. ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรม
รณรงค์การลดอุบัติเหตุในปีต่อไปหรือไม่ 

4.1  ต้องการ 97 97 
4.2  ไม่ต้องการ 3 3 



  

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 นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 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
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
          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
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 



~ 142 ~ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

รายละเอียด
ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
ที่ได้ 

     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 



~ 144 ~ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

รายละเอียด
ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
ที่ได้ 

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 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี มี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหาร
ปลอดภัย สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์
ที ่9 การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคม
คุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์ที ่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 



~ 146 ~ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

รายละเอียด
ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
ที่ได้ 

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
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
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,  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผล
การพัฒนา
ท้องถิ่นตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิน่ 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 เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
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คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
ที่ได้ 

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) กับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่
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. 
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คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
ที่ได้ 

 - 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 
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คะแนน
เฉลี่ย 
ที่ได้ 

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 วัฒนธรรม 
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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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 

 



~ 153 ~ 
 

 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
ที่ได้ 

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 2563 

 

 

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  
 




