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ก 
บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564   

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2563 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 แก้ไขครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
2563 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 และการโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ การโอนลด/โอนเพ่ิมงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
   ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
   (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัดลพบุรีเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
        (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควรใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  
   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   1. เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  
 
 
 

2. เพ่ือวิเคราะห์... 



                                                          ข 
   2. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินงานจากผู้ปฏิบัติ  
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ นำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม ตลอดจนให้เป็น
แนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีลักษณะเดียวกันในครั้งต่อไป 
   3. เพ่ือเสนอแนะแนวคิดรวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเสริมสร้างหลักประกันในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการส่วนท้องถิ่น 
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  
ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ 10 แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการทั้งหมด
จำนวน 225 โครงการ งบประมาณ 796,984,470 บาท โครงการที่นำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 155 โครงการ งบประมาณ 462,482,950 บาท โดยแยก
ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  
จำนวน 123 โครงการ งบประมาณ 490,895,900 บาท นำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติฯ จำนวน 64 โครงการ 
งบประมาณ 281,806,000 บาท  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวน 83 โครงการ งบประมาณ 262,669,070 บาท นำไปตั้งเป็น
ข้อบัญญัติฯ จำนวน 73 โครงการ งบประมาณ 162,547,450 บาท  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  จำนวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 43,419,500 บาท นำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติฯ จำนวน 
18 โครงการ งบประมาณ 18,129,500 บาท   
        จากโครงการที่นำไปบรรจุเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 155 โครงการ งบประมาณ 462,482,950 บาท    
         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกัน
ประชุมกำหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยแบ่ง
โครงการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล ร้อยละ 10 ของโครงการ ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ซ่ึงที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล จำนวน 6 โครงการ และได้มีการ
ประเมินผลระหว่างปี จำนวน 40 โครงการ รวมทั้งหมด จำนวน 46 โครงการ  ซึ่งใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ความ
พึงพอใจปรากฏอยู่ในหน้าที่ 9 และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตาม... 
 



ค 
        สรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ ได้ดังนี้     
         ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ มี 2 แผนงาน รวมทั้งหมด 46 โครงการ 
ดำเนินการติดตามและประเมินผล จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.00 
             1) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0004  
บ้านดอนโพธิ์ – บ้านโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.00 
             2) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0008  
บ้านไผ่หน้ากระดาน – บ้านสี่คลอง ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.00  
               3) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0043  
บ้านเบิก – บ้านข่อยกลาง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.00  

4) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0044  
บ้านห้วยแก้ว – บ้านมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.00  

5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม 
ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโพธิ์ทอง ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.00  

6) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para – Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 4 แยกซอย 
25 สาย 4 ซ้าย ถึงคลองห้วยยายไทย ตำบลมะนาวหวาน เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63  
คิดเป็นร้อยละ 93.00  

7) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย JK ฟาร์ม หมู่ที่ 12  
ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชน
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00  

8) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายเอราวัณ - บ้านเขาหนีบ 
ชุมชนเขาสามยอด 25 เชื่อมต่อ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คิดเป็นร้อยละ 88.00  

9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลเกาะแก้ว เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 95.00  

 
 

10) โครงการก่อสร้าง… 
 



ฆ 
10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายพระยากำจัด หมู่ที่  2  

ตำบลวังขอนขว้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่  4 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คดิเป็นร้อยละ 88.00  

11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแจง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านชอนบอน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คิดเปน็ร้อยละ 89.00 

12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแก้ว เชื่อมต่อ  
หมู่ที่  8 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.00 

13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.9 หมู่ที่  5 บ้านชอนขุด  
ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านนาโคก ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 96.00 

14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด (ช่วงที่ 2) 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 คิดเป็นร้อยละ 77.00 

15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาน SML หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 คิดเป็นร้อยละ 71.00 

16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 
ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.00 

17) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหนองยายลักษณ์ (ช่วงที่ 3)  
หมู่ที่ 3 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  ผลการประเมิน 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.00 

18) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลูกรังกรอกดินทราย หมู่ที่ 2 
(ช่วงที่ 2) ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่  3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 

19) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่  2 (สายหนองสะเดา)  
ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.00 

 
 
 

20) โครงการก่อสร้าง… 
 



ง 
20) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิ ว Para – Asphalt Concrete สายหมู่ ที่  9  

ตำบลนิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 คิดเป็นร้อยละ 87.00 

21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่  1 จากถนนสาย 2272  
ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชนมีความ 
พึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 คิดเป็นร้อยละ 94.00 

22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ 
ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.00 

23) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลหนองยายโต๊ะ เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ผลการประเมิน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.00 

24) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางท่าโขลง - หัวไผ่  
ถึง หนองชะโด หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม เชื่อมต่อ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00 

25) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากถนนลาดยาง ลบ.ถ. 1-0063 ถึง วัดทรัพย์ราษฎร์ 
หมู่ที่ 7 ตำบลซับจำปา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชน
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 90.00 

26) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม 
ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเกตุ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.00 

27) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโค้งลำสนธิ - บ้านท่าข้าม  
หมู่ที่ 6 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ถนน 205 และ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.00 

28) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ กลุ่มพระบาท 
ตำบลหนองรี เชื่อมต่อ ตำบลลำสนธิ และตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จั งหวัดลพบุรี ผลการประเมิน 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.00 

29) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเยี่ยม - บ้านโพธิ์งาม  
หมู่ที่ 2,3 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ผลการประเมิน ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.00 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2... 



จ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
มี 6 แผนงาน รวมทั้งหมด 33 โครงการ ดำเนินการติดตามและประเมินผล จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
42.00 
     1) โครงการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการ 
บำบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยไดใ้ห้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนรายงานผลการดำเนินงาน
รายไตรมาส ซึ่งไตรมาสที่ 1 ได้รับรายงานจากที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี ส่งมอบให้ 11 อำเภอ พบว่า  
รับชุดทดสอบสารเสพติดฯ จำนวน 20,000 ชุด ใช้ไป จำนวน 20,000 ชุด 
              2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี  
ผลการประเมิน ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 คิดเป็นร้อยละ 
77.00  
              3) โครงการศนูย์บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก ผลการประเมิน ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 95.00 
              4) โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการประจำสัปดาห์ กิจกรรมมินิวอล์คแรลลี่สำหรับ
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีและในชุมชน ผลการประเมิน ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.00 
   5) โครงการภาพยนตร์ยาบำรุงผู้สูงอายุ ผลการประเมิน ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 คิดเป็นร้อยละ 93.00 
   6) โครงการภูมิปัญญากับคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
ลพบุรี ผลการประเมิน ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92  
คิดเป็นร้อยละ 98.00 
   7) โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่องปาก ผลการประเมิน ผู้สูงอายมุีความพึงพอใจ
ต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 98.00 
   8) โครงการรักษ์ฟัน ผลการประเมิน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 คิดเป็นร้อยละ 82.00 
   9) โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ กิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 
สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีและในชุมชน ผลการประเมิน ผู้สูงอายุมีความสุขจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมทุกกิจกรรม มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00 
   10) โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ผลการประเมิน ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 คิดเป็นร้อยละ 93.00 
             11) โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการจัดเก็บและจัดจ้างบริษัทเอกชน มาทำการจัดเก็บขยะอันตรายเพ่ือนำไปกำจัดอย่าง
ถูกหลักวิชาการ ปริมาณขยะที่จัดเก็บ จำนวน 10,618 กิโลกรัม 

12) โครงการแก้ไข... 
 



ฉ 
     12) โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)  
ผลการประเมิน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คิดเป็นร้อยละ 
91.00 
    13) โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร  
ผลการประเมิน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คิดเป็น 
ร้อยละ 91.00 
    14) โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร  
ผลการประเมิน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คิดเป็น 
ร้อยละ 88.00  
   ยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  มี  2 แผนงาน  
รวมทั้งหมด 11 โครงการ ดำเนินการติดตามและประเมินผล จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.00 
    1) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้ง จากการติดตามการปฏิบัติงาน
ของศูนย์อำเภอ ไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง 
    2) โครงการเพิ่มศกัยภาพของบุคลากร  
     กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการความเสี่ยงและการจัดทำ
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (เชิงปฏิบัติการ)” ผลการประเมิน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.00 
      กิจกรรมที่  2 การฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การ
บริหารงานการคลังงานพัสดุ (เชิงวิชาการ)” ผลการประเมิน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.00 
     3) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
      สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง ผลการประเมิน ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจร คิดเป็นร้อยละ 65.00 
      สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชัยบาดาล ผลการประเมิน ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจร คิดเป็นร้อยละ 46.00  
 สรุปผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 90 โครงการ ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
จำนวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.00 
 ***สำหรับโครงการที่ใช้รายงานผลแทนผลการประเมิน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีลักษณะการ
ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ซึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการจะรายงานผลส่งมาให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุรี 

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



บทที่ 1 
บทนำ 

 

1.  ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2542  และแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  รวมทั้งการ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง กำหนดอำนาจและ
หน้าที่  ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  กำหนดให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  มีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง   และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
ตามที่ระเบียบ ที่รัฐมนตรีกำหนดให้การสนับสนุนในการพัฒนาท้องถิ่นและประสานให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  รวมถึงการพัฒนาระบบการประสานพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในจังหวัด   เพ่ือนำการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
สมดุล  คุม้คา่ทางเศรษฐกิจ และมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะต้องให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอและนโยบายพัฒนาท้องถิ่นตามลำดับ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  โดยการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสำคัญอยู่ 5 ประการ  คือ 
  1.  ลดความไม่แน่นอนปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  2.  เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร 
  3.  ทำให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
  4.  ลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน 
  5.  ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน 
  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไหร่ก็ตาม  แต่ไม่สามารถ
บ่งชี้ ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ “ระบบการติดตาม”  (Monitoring)  จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” (Evaluation) ที่คอยเป็นตัว
บ่งชี้ว่าผล จากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบเขต  หรือแม้แต่การยุติการดำเนินงาน                                   

2.  กำหนดจุดมุ่งหมาย  และวัตถุประสงค์เฉพาะของการประเมิน 
  นักประเมินหรือคณะผู้ประเมินจะต้องตัดสินใจกำหนดจุดมุ่งหมายหลักของการประเมินใน
ครั้งนี้ว่าจะเน้นการประเมินความก้าวหน้า  (Formative  Evaluation)  เพ่ือหาสารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจปรับปรุงโครงการ  ในช่วงระยะต่อไป  หรือ เน้นประเมินสรุปผลการดำเนินงานเพ่ือตัดสิน
ความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  อันจะนำไปสู่การตัดสินใจยุติโครงการหรือดำเนินโครงการ
ต่อไปในอนาคต ซึ่งการตัดสินใจใน  2  ทางเลือกนี้  จะนำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ของประเมินที่
แตกต่างกัน  คือ 

1.  หากมุ่งเน้นประเมินความก้าวหน้าของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการอาจเน้น
การตรวจสอบความพร้อมด้านปัจจัยพ้ืนฐาน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ  จุดเด่น  จุดด้อย  ปัญหา  อุปสรรค  ในการ
ดำเนินงาน  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการดำเนินงานรวมทั้งอาจศึกษาผลลัพธ์ที่เริ่มเกิดขึ้นในระยะแรกเริ่มโครงการ 

2. หากมุ่งเน้น... 
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 2. หากมุ่งเน้นประเมินสรุปผลการดำเนินงาน  เพ่ือการตัดสินใจที่จะยุติหรือดำเนินการต่อ 
กรณีนี้วัตถุประสงค์ของโครงการ  จะเน้นศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในภาพความสำเร็จ และ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  ดังที่ปรากฏในกิจกรรม จะอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติผู้ประเมินไม่ควรเน้น
ประสิทธิผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว  ทั้งนี้เพราะว่าหากการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเลือก “ดำเนินการต่อไป”  
คำถามที่นักบริหารจะถามนักประเมินก็คือ  “หากดำเนินการโครงการนี้ต่อไป  ควรปรับปรุงหรือระมัดระวัง  
ในเรื่องใดบ้าง”  ซึ่งในกรณีนี้หากนักประเมินเน้นตัดสินผลลัพธ์เป็นหลักไม่ได้ตรวจสอบในเรื่องกระบวนการ
หรือปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความสำเร็จเราจะไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ประจำปี พ.ศ.  
2564 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้ 
  1.  เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2561  -  2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
  2.  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินงานจากผู้ปฏิบัติ  
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ  นำมาปรับปรุง  แก้ไขให้มีความเหมาะสม  ตลอดจน
ให้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  ที่มีลักษณะเดียวกันในครั้งต่อไป 
  3.  เพ่ือเสนอแนะแนวคิดรวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุรี และเสริมสร้างหลักประกันในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการส่วนท้องถิ่น 

3.  ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล 
  3.1  การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 
                           ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร ี  
ปีงบประมาณ 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
  3.2  การประเมินระดับทัศนคติของประชาชนที่รับบริการ 
        ประเมินระดับทัศนคติของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุรี  ประจำปี พ.ศ. 2564  ในประเดน็ต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.2.1   การแก้ไขสภาพปัญหาด้านต่าง ๆ ในชุมชนได้ครอบคลุมพ้ืนที่เพียงใด 

        3.2.2   การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะตามความต้องการเพียงใด 
                             3.2.3     การได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัดลพบุรีเพียงใด 
          3.2.4   ความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการต่าง ๆ 
          3.2.5   ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการต่าง ๆ  ตรงตามความต้องการเพียงใด 
          3.2.6   การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความประทับใจเพียงใด 

  3.2.7   การได้รับทราบข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
            จังหวัดลพบุรีเพียงใด 
  3.2.8   ความพึงพอใจในระยะเวลาในการให้บริการ 
  3.2.9   สถานที่เหมาะสมในการให้บริการเพียงใด 
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4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล 
  1.  ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2561  -  2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
  2.  ได้นำผลการวิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินงานจาก
ผู้ปฏิบัติ  ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ  นำมาปรับปรุง  แก้ไขให้มีความเหมาะสม  
ตลอดจนให้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  ที่มีลักษณะเดียวกันในครั้งต่อไป 
  3.  ได้นำข้อเสนอแนะแนวคิดรวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุรี และเสริมสร้างหลักประกันในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการส่วนท้องถิ่น 
 

  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้  
รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลพบุรี เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุรี และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยต่อไป 
 

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

 

  เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำ
หน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา  สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลพบุรีนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28  ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน  
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน  หัวหน้าส่วนการบริหาร  ที่คัดเลือก
กันเองจำนวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจาก
หน่วยงานหลายฝ่ายนี้  จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
การประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพ่ือนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
   (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควรใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  

มีการกำหนดแนวทางโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ประชุมหารือเพ่ือกำหนดแนวทางที่ใช้พิจารณาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระยะเวลาและเครื่องมือในการออกติดตามประเมินผล แล้วรวบรวมผลที่ได้รับรายงานและเสนอความเห็น
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดลพบุรี พร้อมทั้ง
ประกาศให้ประชาชนทราบตามลำดับ  

 

 

 

การติดตาม...
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ การประเมินว่ามีการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้จำเป็นต้อง
ประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อนเพ่ือนำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงอันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

วิธีการและขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
การติดตาม (Monitoring) 

  การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึง
ระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gantt Chart ที่จะทำให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผน พัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการในช่วงใด   
ตรงกำหนดระยะเวลาหรือไม่ 
  การประเมินผล (Evaluation) 
  การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) 
และตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์
การประเมินโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
  ประกอบด้วย 7 เกณฑ ์22 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

1. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement) 
       เป็นการประเมินความสำเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

ที่นำนโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย   โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน  
คือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดำเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง 
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการดำเนินงาน
ประจำปีสัมฤทธิ์ผลรวมถึงการดำเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธใ์นระยะยาว  โดยมีตัวชีว้ัดที่สำคัญ  คือ 

       ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
    1 .  ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับ

เป้าหมาย เชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กรในสายตา
ของสมาชิก ขององค์กรและประชาชนผู้รับบริการ  การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัตร 
(Dynamic) และ มีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 

    2.  ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดยพิจารณา
ระดับ การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  โดยอาจพิจารณาผลผลิตต่อหน่วยกำลังคนระดับการบริการ
ต่อหน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลตอบแทน  (Non-performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรขององค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 

2. เกณฑ์ความเสมอภาค... 
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2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
       ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คือ   

1.  การเข้าถึง เน้นความสำคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน  โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส 
ในสังคมให้ได้รับบริการสาธารณะ 

2.  การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กับประชาชน 

3.  การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์
หรือผลตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม 

4.  ความเสมอภาค เน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาส 
ในการได้รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 

  3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
         ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

1.  สมรรถนะของหน่วยงาน  เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง            
ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

2.  ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และ
ความครบถ้วนของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 

3.  ความถี่ในการให้บริการ  เป็นการชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามี
ความสม่ำเสมอต่อภารกิจนั้นหรือไม่ 

4.  ประสิทธิภาพการให้บริการ  เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้น 
การบริการที่รวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐาน            
การบริการไว้เป็นแนวทาง 

4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
       ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

1.  พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม
พิจารณาได้จากวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 

2.  ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

3.  การให้หลักประกันความเสี่ยง  เป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญเพ่ือให้หลักประกนัว่า 
ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมคีวามเสียหายที่เกิดขึ้น 
จากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4.  การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง 
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการ 
ปฏิบัติงาน 

5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
         ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คือ 

 1.  การกำหนดประเด็นปัญหา ที่มาจากประชาชนผู้รับบริการและมีการพิจารณา
จัดลำดับความสำคัญ 

 
 2.  การรับฟัง… 
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2.  การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้วัดถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 

3.  มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งเปิดกว้างให้
สาธารณชน ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4.  ความรวดเร็วการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาการ
ให้ความสำคัญและการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ไม่ละเลยเพิกเฉย
ต่อปัญหา 

6. เกณฑ์ความพึงพอใจ 
        ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 

1.  ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่ง 
เกี่ยวข้องกับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

2.  การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการนโยบายของ 
หน่วยงาน  ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของ
หน่วยงาน 

  7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 
             ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 2 ประการ คือ 

1.  ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบ  ซึ่งสร้าง 
ความเสียหายจากการดำเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่   โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายที่
เกิดข้ึน  เช่น การก่อสร้างถนนขวางทางน้ำหลากทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ 

2.  ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ  เช่น  
ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายที่เกิดข้ึน 
  เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria 
and indicators) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบใน
การดำเนินงานในภาพรวม   เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับระดับการ
บรรลุผล  และการสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย สำหรับค่าตัวแปร 
(Attributes)  อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ใช้เกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้  
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม 
                 - ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการ มีการทอดแบบตามสภาพความเหมาะสมของ
พ้ืนที่โครงการนั้น ๆ โดยการสัมภาษณ์ ลักษณะของเครื่องมือแบบสอบถาม มี 3 ส่วน ดังนี้  
                            ส่วนแรก  เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นลักษณะแบบสำรวจ
รายการตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ส่วนใหญ่มี 4 ข้อ เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เป็นต้น 
                            ส่วนทีส่อง  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการของแต่ละ
โครงการ  เช่น โครงการนี้ช่วยตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพียงใด โครงการนี้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงใด  

ความพึงพอใจ... 
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ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการฯ สำหรับลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
                            ส่วนทีส่าม  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดกับข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของแต่ละโครงการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                  - สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละโครงการ ผู้ดำเนินการออกเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ 
                  - ดำเนินการโดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ ตรวจให้คะแนน
แบบสอบถามทั้งหมดแล้วนำมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิรายละเอียดดังนี้ 
     - ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม นำมาวเิคราะหโ์ดยวธิีแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ 
    - เกณฑ์การวัดและให้ความหมายระดับความเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน 
หรือผู้รับบริการ แบง่ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
      5  หมายถึง  มากที่สุด 
      4  หมายถึง  มาก 
      3  หมายถึง  ปานกลาง 
      2 หมายถึง  น้อย 
      1  หมายถึง  น้อยที่สุด           
   - เกณฑ์การให้ความหมาย (แปลผล) ของค่าเฉลี่ย ( ) ระดับความคิดเห็น/
ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 ตารางคะแนนเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
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 

เกณฑ์ในการวัดระดับความพึงพอใจของโครงการฯ  ดังนี้ 
  มากที่สุด แทนค่า 4.21 – 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ   85 - 100  จะถือว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับ  ดีมาก 
  มาก  แทนค่า 3.41 – 4.20 หรือคิดเป็นร้อยละ   69 - 84   จะถือว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับ  ดี 
  ปานกลาง แทนค่า 2.61 – 3.40  หรือคิดเป็นร้อยละ   53 - 68   จะถือว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับ  ปานกลาง 
  น้อย  แทนค่า 1.81 – 2.60 หรือคิดเป็นร้อยละ   37 - 52   จะถือว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับ  น้อย 
  ควรปรับปรุง แทนค่า 1.00 – 1.80 หรือคิดเป็นร้อยละ   20 - 36   จะถือว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องทบทวนและปรุงปรุงการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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บทท่ี 3 
    การติดตามการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปปฏิบัต ิ
 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เพ่ือจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำมาจัดทำงบประมาณ  มีรายละเอียดดังนี้ 
1. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  
    "ลพบุรีน่าอยู่" 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการ
พัฒนาไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        1.2 แผนงานการเกษตร  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
        2.1 แผนงานการศึกษา 
        2.2 แผนงานสาธารณสุข 
        2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
        2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
        3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

3. การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบรุี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ตามกระบวนการ

ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2562   

 
 
 
 
 
 

 โดยได้กำหนด...
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  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จำ
นว

น 

งบประมาณ 

จำ
นว

น 

งบประมาณ 

จำ
นว

น 

งบประมาณ 

จำ
นว

น 

งบประมาณ 

จำ
นว

น 

งบประมาณ 

1. พัฒนาด้าน
การเศรษฐกิจ 

94 603,683,500 84 473,259,900 100 513,969,350 123 490,895,900 153 749,231,000 

2. พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
พัฒนาสังคม 
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น 

61 50,371,470 68 108,212,420 75 148,624,045 83 262,669,070 84 198,315,200 

3. เสริมสร้าง
การเมือง การ
บริหารจดัการ
องค์กรที่ดี 

16 28,355,000 18 31,834,500 21 38,582,835 19 43,419,500 17 28,326,000 

รวม 171 682,409,970 170 613,306,820 196 701,176,230 225 796,984,470 254 975,872,200 
 
 

4. การจัดทำงบประมาณ 

 ผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 และการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ การโอนลด/โอนเพ่ิมงบประมาณ ประจำปี 
2564 สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บัญญัติ 
1. พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 64 281,806,000 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม  
   ประเพณีท้องถิ่น 

73 162,547,450 

3. เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 18 18,129,500 
รวม 155 462,482,950 

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

 
 

 



ข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
                  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แบบ ผ.02)

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 4,402,000 3,740,000 กองช่าง

สาย ลบ.ถ. 1-0004 บ้านดอนโพธ์ิ - บ้านโคกล าพาน
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 6,693,000 6,688,000 กองช่าง

สาย ลบ.ถ. 1-0009 บ้านโพธ์ิตรุ - บ้านส่ีคลอง ผูกพัน
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 14,132,000 14,125,000 กองช่าง

สาย ลบ.ถ. 1-0013 บ้านน  าซับ - บ้านถ  าบ่อทอง ผูกพัน
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 4,000,000 กันเงิน กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0019 หมู่ 10 
ต าบลบางขันหมาก - คันคลองกระทุ่ม อ าเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี

5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 2,411,000 กันเงิน กองช่าง

Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0041 บ้านซับตะเคียน -
บ้านหนองโก อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 6,616,000 5,350,000 กองช่าง

สาย ลบ.ถ.1-0043 บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง
อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 8,959,000 8,060,000 กองช่าง

สาย ลบ.ถ. 1-0044 บ้านห้วยแก้ว - บ้านมุจลินท์ 
อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

(ในห้วงระยะเวลาตั งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  โดยแยกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี 

บทท่ี 4
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

ท่ี
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

(เฉพาะปีงบประมาณ 2564)

จ านวนงบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจ าปี พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้น าโครงการ/กิจกรรมพัฒนาไปด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย

ท่ี
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

(เฉพาะปีงบประมาณ 2564)

จ านวนงบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ

8 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 13,576,000 13,570,000 กองช่าง

สาย ลบ.ถ. 1-0045 บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่ ผูกพัน
อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 5,399,000 4,370,000 กองช่าง

สาย ลบ.ถ. 1-0046 บ้านหนองปลาดุก - บ้านเขาสมอคอน ผูกพัน
อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 3,891,000 3,883,000 กองช่าง

สาย ลบ.ถ. 1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านชอนม่วง 
อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี

11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 5,960,000 4,820,000 กองช่าง

สาย ลบ.ถ. 1-0062 บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง 
อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 8,625,000 8,620,000 กองช่าง

สาย ลบ.ถ. 1-0073 บ้านวังทอง - บ้านล าโป่งเพชร ผูกพัน
อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 8,606,000 8,600,000 กองช่าง

สาย ลบ.ถ. 1-0075 บ้านน้อยนาสวรรค์ - บ้านวังไอ้อินทร์ ผูกพัน
อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 14,585,000 9,999,000 กองช่าง

สาย ลบ.ถ. 1-0077 บ้านหมู่ท่ี 4 ต าบลหนองรี - 
บ้านหมู่ท่ี 5 ต าบลหนองยายโต๊ะ อ าเภอล าสนธิ 
จังหวัดลพบุรี

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 13,211,000 11,880,000 กองช่าง

บริเวณรอบสวนสมุนไพร ต าบลชอนม่วง อ าเภอบ้านหม่ี
จังหวัดลพบุรี

16 โครงการสนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ 200,000 17,100 กองช่าง

17 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจราจร 1,500,000 1,469,100 กองช่าง

18 โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน 3,960,000 กันเงิน กองช่าง

19 โครงการรถบรรทุกน  า 9,000,000 กันเงิน กองช่าง

20 โครงการรถขุดตีนตะขาบ 7,200,000 7,183,500 กองช่าง

21 โครงการรถตักหน้าขุดหลัง 3,300,000 3,284,900 กองช่าง
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย

ท่ี
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

(เฉพาะปีงบประมาณ 2564)

จ านวนงบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ

    โครงการเพ่ือการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (แบบ ผ.02) 59,686,600
ประเภทถนนลูกรัง

22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายลงหนองกระชอน 1,029,000 555,555 กองช่าง

หมู่ท่ี 3 ต าบลท้ายตลาด เช่ือมต่อ ต าบลตะลุง 
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ประเภทถนนหินคลุก

23 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากถนนลาดยาง 1,710,000 1,700,000 กองช่าง

ลบ.ถ. 1-0063 ถึง วัดทรัพย์ราษฎร์ หมู่ท่ี 7 
ต าบลซับจ าปา เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 2 ต าบลหัวล า 
อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
ประเภทถนนลาดยาง

24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 13,797,000 13,780,000 กองช่าง

สายหมู่ท่ี 9 บ้านหนองร่าเริง ต าบลวังทอง เช่ือมต่อ ผูกพัน
หมู่ท่ี 2 บ้านเกาะเกตุ ต าบลโคกเจริญ 
อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี บริเวณทางแยก
ดงมะเกลือ ถนนลาดยางหมายเลข 2219

25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 1,976,000 1,970,000 กองช่าง

สายหมู่ท่ี 1 บ้านห้วยสาราม ต าบลวังทอง เช่ือมต่อ 
หมู่ท่ี 2 บ้านเกาะเกตุ ต าบลโคกเจริญ 
อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

26 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 8,407,000 8,399,000 กองช่าง

สายหมู่ท่ี 1 บ้านห้วยสาราม ต าบลวังทอง เช่ือมต่อ 
หมู่ท่ี 9 บ้านห้วยโพธ์ิทอง ต าบลโคกเจริญ 
อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

27 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para - Asphalt  2,464,000 1,520,000 กองช่าง

Concrete สายหมู่ท่ี 4 แยกซอย 25 สาย 4 ซ้าย
ถึงคลองห้วยยายไทย ต าบลมะนาวหวาน เช่ือมต่อ 
ต าบลหนองบัว อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para - Asphalt 3,399,000 3,389,000 กองช่าง

Concrete สายหมู่ท่ี 9 ต าบลนิคมล านารายณ์ 
เช่ือมต่อ ต าบลบ้านใหม่สามัคคี อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย

ท่ี
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

(เฉพาะปีงบประมาณ 2564)

จ านวนงบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ

29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 3,644,000 3,635,000 กองช่าง

สาย JK ฟาร์ม หมู่ท่ี 12 ต าบลล านารายณ์ เช่ือมต่อ
หมู่ท่ี 6 ต าบลชัยนารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

30 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 2,938,000 2,530,000 กองช่าง

สายเอราวัณ - บ้านเขาหนีบ ชุมชนเขาสามยอด 25
เช่ือมต่อ ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี

31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 10,316,000 กันเงิน
หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองผักแว่น เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 5 
ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

32 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete 4,357,000 4,357,000
หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองผักแว่น เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 2 ต าบลหัวล า ผูกพัน
อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ประเภทถนน ค.ส.ล.
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,613,000 1,462,000 กองช่าง ย้ายจากปี 63

บริเวณสายพระยาก าจัด หมู่ท่ี 2 ต าบลวังขอนขว้าง 
เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 4 ต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุรี

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 1,750,000 796,973.09 กองช่าง

กม.9 - คลองมะนาว หมู่ท่ี 3 ต าบลล าสนธิ 
เช่ือมต่อต าบลเขารวก อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 4 1,496,000 1,190,000 กองช่าง

บ้านหนองเกตุ กลุ่มพระบาท ต าบลหนองรี เช่ือมต่อ 
ต าบลล าสนธิ และต าบลเขารวก อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเย่ียม - 2,169,000 1,610,000 กองช่าง

บ้านโพธ์ิงาม หมู่ท่ี 2,3 ต าบลล าสนธิ เช่ือมต่อ ต าบลเขารวก 
 อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี

37 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านท่าเย่ียม - 4,357,000 - กองช่าง ไม่สามารถด าเนินการได้

น  าตกน  าโตน ม.2 ม.3 ต.ล าสนธิ เช่ือมต่อ ต.เขารวก
อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี
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38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโค้งล าสนธิ 2,619,000 2,298,000 กองช่าง

 - บ้านท่าข้าม หมู่ท่ี 6 ต าบลล าสนธิ เช่ือมต่อ ถนน 205 และ
ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 8 2,598,000 2,304,000 กองช่าง

ต าบลเกาะแก้ว เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแขม
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 1 2,245,000 1,900,000 กองช่าง

ต าบลห้วยหิน เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 8 ต าบลชัยบาดาล 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

41 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.2 ต.ซับตะเคียน 1,915,000 กันเงิน กองช่าง

อ.ชัยบาดาล เช่ือมต่อ ต.ซับสมบูรณ์ อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี
42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,643,000 1,390,000 กองช่าง

สายหมู่ท่ี 5 ต าบลหนองยายโต๊ะ เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 3 
ต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 1 2,603,000 2,000,000 กองช่าง

จากถนนสาย 2272 ต าบลท่ามะนาว เช่ือมต่อ ต าบลบัวชุม
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 3 1,545,000 1,200,000 กองช่าง

ต าบลท่ามะนาว เช่ือมต่อ ต าบลบัวชุม อ าเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคนึง 997,000 ยกเลิก กองช่าง อปท.ในพื นท่ี

นาคพุ่ม หมู่ท่ี 1 ต าบลยางโทน เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 5 ด าเนินการแล้ว

ต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหนอง 3,969,000 3,550,000 กองช่าง

ยายลักษณ์ (ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 3 ต าบลเพนียด เช่ือมต่อ
หมู่ท่ี 3 ต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลูกรังกรอก 2,116,000 1,909,000 กองช่าง

ดินทราย หมู่ท่ี 2 (ช่วงท่ี 2) ต าบลเพนียด เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 3
ต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.9 2,228,000 1,787,000 กองช่าง

หมู่ท่ี 5 บ้านชอนขุด ต าบลหนองแขม เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 7
บ้านนาโคก ต าบลวังจ่ัน อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี
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49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 1,588,000 1,433,800 กองช่าง

หมู่ท่ี 1 ต าบลเพนียด (ช่วงท่ี 2) เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 4
ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 2,910,000 2,623,000 กองช่าง

ลาน SML หมู่ท่ี 1 ต าบลเพนียด เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 4
ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 5 815,000 740,000 กองช่าง

ต าบลเพนียด เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 4 ต าบลคลองเกตุ 
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 2 2,368,000 1,750,000 กองช่าง

(สายหนองสะเดา) ต าบลล านารายณ์ เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 2
ต าบลชัยนารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ท่ี 10 5,263,000 4,040,000 กองช่าง

ต าบลเกาะแก้ว เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองแขม
 อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแจง 1,374,000 1,160,000 กองช่าง

หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแขม เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 8 บ้านชอนบอน
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน 1,786,000 1,510,000 กองช่าง

ลาดยางท่าโขลง - หัวไผ่ ถึง หนองชะโด หมู่ท่ี 2 ต าบลบางขาม 
เช่ือมต่อ ต าบลมหาสอน อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะก่ัว 1,905,000 1,900,000 กองช่าง

หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองเต่า ถึง เขาหมอนอิง หมู่ท่ี 12 
ต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ 3,873,000 3,170,000 กองช่าง

คลองสายห้วยแก้วฝ่ังซ้าย หมู่ท่ี 7 ต าบลบางกะพี  ถึง
ถนนลาดยางสายบ้านหม่ี - หนองม่วง หมู่ท่ี 2 ต าบลหินปัก
อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี

58 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,414,000 1,090,000 กองช่าง

สายบ้านคอแล - บ้านหนองอ้ายปลวก หมู่ท่ี 6 
ต าบลท้ายตลาด เช่ือมต่อ ต าบลส่ีคลอง อ าเภอเมืองลพบุรี 
 จังหวัดลพบุรี
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59 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,074,000 1,750,000 กองช่าง

สายบ้านดงกระทุ่ม หมู่ท่ี 11 ต าบลบางล่ี 
อ าเภอท่าวุ้ง เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 11 ต าบลบางขันหมาก 
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 68,262,328

    โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (แบบ ผ.02/1)
60 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt 17,960,000 16,160,000 กองช่าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

Concrete สาย ลบ.ถ. 1 - 0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน สมทบ 1,796,000 สมทบ 1,616,000

- บ้านส่ีคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รวมงบประมาณแผนงาน 1.1 280,456,000 144,108,928.09

                  1.2 แผนงานการเกษตร (แบบ ผ.02)
61 โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบย่ังยืน 300,000 ยกเลิก กองกิจฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

62 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 50,000 ยกเลิก กองช่าง การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

63 โครงการสืบสานตามแนวพระราชด าริ (แก้มลิง) 500,000 131,200 กองช่าง วัสดุเชื อเพลิงและ

64 โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน  า 500,000 37,550 กองช่าง หล่อล่ืน

รวมงบประมาณแผนงาน 1.2 1,350,000 168,750.00
281,806,000 144,277,678.09    บาท

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
                  2.1 แผนงานการศึกษา (แบบ ผ.01)

65 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู 20,124,800 ยกเลิก กองการศึกษาฯ การแพร่ระบาด

ผู้ปกครอง ในการศึกษาเรียนรู้ ของโรคโควิด 19

66 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ 100,000 ยกเลิก กองการศึกษาฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

67 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาด้วยห้องสมุด 10,000,000 ยกเลิก กองการศึกษาฯ การแพร่ระบาด

แหล่งการเรียนรู้ ของโรคโควิด 19

รวมงบประมาณแผนงาน 2.1 30,224,800 0.00

รวมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 จ านวน 64 โครงการ
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                  2.2 แผนงานสาธารณสุข  (แบบ ผ.02)
68 โครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพในชุมชน 100,000 ยกเลิก ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

69 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ 100,000 ยกเลิก ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

70 โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและ 1,000,000 ยกเลิก ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

โรคอุบัติใหม่ ของโรคโควิด 19

71 โครงการองค์กรสีขาวปลอดยาเสพติด 150,000 ยกเลิก ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

72 โครงการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ เพ่ือค้นหาผู้เสพ 6,800,000 6,750,000 ส านักปลัดฯ

ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

รวมงบประมาณแผนงาน 2.2 8,150,000 6,750,000
                  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  (แบบ ผ.02)

73 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 3,500,000 2,910,395 ส านักปลัดฯ

คนชราบ้านลพบุรี
- วัสดุงานบ้านงานครัว 600,000 548,312
- อาหารส าหรับผู้สูงอายุ 2,830,000 2,292,233
- วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 70,000 69,850

74 โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุเคล่ือนท่ีเชิงรุก 10,000 ด าเนินการ ส านักปลัดฯ งบประมาณจากมูลนิธิฯ

75 โครงการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ 220,000 175,845 ส านักปลัดฯ

76 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 40,000 21,996 ส านักปลัดฯ

(Long Term Care)
77 โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล 35,000 30,255 ส านักปลัดฯ

ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
78 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 7,000 ด าเนินการ ส านักปลัดฯ งบประมาณจาก

คนชราบ้านลพบุรี หน่วยงานอ่ืน

79 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการประจ าสัปดาห์ 70,000 26,637 ส านักปลัดฯ

กิจกรรมมินิวอล์คแรลล่ีส าหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านลพบุรีและในชุมชน
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80 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและวิธีการดูแลผู้สูงอายุ 15,000 ด าเนินการ ส านักปลัดฯ ไม่ใช้งบประมาณ

ให้แก่เด็กและเยาวชน
81 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 10,000 - ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

คนชราบ้านลพบุรีและในชุมชน ของโรคโควิด 19

82 โครงการอบรมเสริมสร้างความสุขจากการประพฤติธรรม 40,000 - ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

ส าหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ของโรคโควิด 19

83 โครงการภาพยนตร์ยาบ ารุงผู้สูงอายุ 5,000 4,957 ส านักปลัดฯ

84 โครงการภูมิปัญญากับคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ 5,000 5,000 ส านักปลัดฯ

ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
85 โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่องปาก 5,000 4,980 ส านักปลัดฯ

86 โครงการรักษ์ฟัน 50,000 48,340 ส านักปลัดฯ

87 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ กิจกรรมทางศาสนา 40,000 ด าเนินการ ส านักปลัดฯ งบประมาณจาก

และวัฒนธรรมประเพณี ส าหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ หน่วยงานอ่ืน

คนชราบ้านลพบุรีและในชุมชน
88 โครงการครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการผู้สูงอายุใน 537,800 480,000 ส านักปลัดฯ

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) - -
- เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก 160,000 153,000
- รถเข็นผ้าเป้ือน 81,000 72,000
- รถเข็นชนิดน่ังแบบพับได้ 165,000 165,000
- หม้อต้มเคร่ืองมือ 12,800 11,000
- เคร่ืองท าน  าร้อน - น  าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 50,200 50,000
- จักรท าลวดลาย 8,800 -
- ท่ีนอนลมแบบรังผึ ง 60,000 29,000

89 โครงการวัสดุการเกษตร 20,000 19,985 ส านักปลัดฯ

90 โครงการการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบ 400,000 - ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ของโรคโควิด 19

เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
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91 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ 25,000 24,662 ส านักปลัดฯ

สมองเส่ือม อย่างครบวงจร
92 โครงการก่อสร้างห้องน  าสถานสงเคราะห์คนชรา 1,251,000 กันเงิน ส านักปลัดฯ

บ้านลพบุรี
93 โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 20,000 ด าเนินการ ส านักปลัดฯ งบประมาณจาก

ส าหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี หน่วยงานอ่ืน

94 โครงการวางท่อระบายน  าพร้อมก่อสร้างบ่อพักและ - - ส านักปลัดฯ

ถังเก็บน  าสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
โครงการวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 1,101,000 กันเงิน
และบ่อดักขยะ ค.ส.ล. สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
ลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

95 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารภายในสถาน 821,000 กันเงิน ส านักปลัดฯ

สงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
96 โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติ 28,800,000 ยกเลิก ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

ของการมองเห็น ของโรคโควิด 19

97 โครงการจัดหาเคร่ืองน่ึงฆ่าเชื อ 90,950 90,950 ส านักปลัดฯ

รวมงบประมาณแผนงาน 2.3 37,118,750 3,753,052
                  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน  (แบบ ผ.02)

98 โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และจิตส านึก 70,000 ยกเลิก กองช่าง การแพร่ระบาด

ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ของโรคโควิด 19

10/64 = 70,000 บ.

99 โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม 700,000 200,000 กองช่าง

รวมงบประมาณแผนงาน 2.4 770,000 200,000
                  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (แบบ ผ.02)

100 โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด 100,000 ยกเลิก ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

101 โครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี 200,000 ยกเลิก ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

102 โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 400,000 ยกเลิก ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19
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103 โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียน 200,000 ยกเลิก ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี ของโรคโควิด 19

104 โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี 150,000 ยกเลิก ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

105 โครงการส่งเสริมอาชีพ 100,000 ยกเลิก กองกิจฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

106 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว 200,000 ยกเลิก กองกิจฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

107 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 2,500,000 ยกเลิก กองกิจฯ การแพร่ระบาด

เศรษฐกิจพอเพียง ของโรคโควิด 19

108 โครงการสร้างจิตส านึกพลเมือง 400,000 ยกเลิก กองกิจฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

109 โครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน 200,000 ยกเลิก กองกิจฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

110 โครงการอบรมเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชนของ 100,000 ยกเลิก กองกิจฯ การแพร่ระบาด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ของโรคโควิด 19

111 โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ิน 100,000 ยกเลิก กองกิจฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

112 โครงการต้นแบบประชาธิปไตย 100,000 ยกเลิก กองกิจฯ ย้ายจาก 3.1

การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19
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113 โครงการแจกน  าอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนท่ี 300,000 50,900 กองช่าง

ขาดแคลนน  าและประสบสาธารณภัย วัสดุเชื อเพลิง

114 โครงการเป่าล้างบ่อน  าบาดาล 60,000 3,000 กองช่าง และหล่อล่ืน

115 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน 500,000 144,700 กองช่าง

116 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืชสมุนไพร 50,000 18,700 กองช่าง

117 โครงการสืบสานตามแนวพระราชด าริ 50,000 25,600 กองช่าง

(อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

118 โครงการอบรมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 50,000 ยกเลิก กองช่าง การแพร่ระบาด

ทรัพยากรท้องถ่ินและมรดกทางภูมิปัญญา ของโรคโควิด 19

119 โครงการแปลงสาธิตการปลูกป่าเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 22,900 กองช่าง

เพ่ือชุมชน
120 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน  าท่วมอย่างย่ังยืน 2,000,000 814,997.50 กองช่าง

(ธนาคารน  าใต้ดิน)
- ค่าวัสดุก่อสร้าง 1,550,400 437,597.50
- ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 449,600 377,400

121 โครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน 100,000 ยกเลิก กองการศึกษาฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

รวมงบประมาณแผนงาน 2.5 7,910,000 1,036,497.50
                  2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (แบบ ผ.02)

122 โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 12,000,000 ยกเลิก ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

123 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 200,000 ยกเลิก ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

124 โครงการการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 100,000 15,000 ส านักปลัดฯ

125 โครงการจัดกิจกรรมเก่ียวกับงานพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี 1,100,000 452,246 ส านักปลัดฯ

งานประเพณีต่าง ๆ และการรับเสด็จ



~ 25 ~

ข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย

ท่ี
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

(เฉพาะปีงบประมาณ 2564)

จ านวนงบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ

126 โครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 200,000 ยกเลิก กองกิจฯ การแพร่ระบาด

ลุ่มน  าป่าสัก ของโรคโควิด 19

127 โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน (ร้อนนี มีกีฬา 400,000 ยกเลิก กองการศึกษาฯ การแพร่ระบาด

เพ่ือลูกรัก) ของโรคโควิด 19

128 โครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "อบจ.ลพบุรีคัพ" 1,000,000 ยกเลิก กองการศึกษาฯ การแพร่ระบาด

272,939 ของโรคโควิด 19

129 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี 1,000,000 ยกเลิก กองการศึกษาฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

130 โครงการครุภัณฑ์ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร 6,172,000 1,005,500 กองการศึกษาฯ

- กล่องครอบเบาะกระโดดสูง ไม่เข้า -
- เก้าอี อัฒจันทร์ 4,600,000 กันเงิน
- เคร่ืองขยายเสียงประจ าลานอเนกประสงค์พร้อมล าโพง 250,000 248,000
- โต๊ะสแตนเลส 150,000 150,000
- เก้าอี พลาสติก 90,000 66,000
- เคร่ืองพ่นหมอกควัน 118,000 116,000
- เคร่ืองฟอกอากาศแบบเคล่ือนย้าย ขนาดความเร็ว 330,000 330,000
ของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ ากว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม
- เสาบาสเกตบอลพร้อมแป้นและห่วง 300,000 95,500
- เสาประตูฟุตบอล 11 คน 154,000 ยกเลิก
- เสาประตูฟุตบอล 7 คน 104,000 ยกเลิก
- เสาประตูฟุตซอล 76,000 ยกเลิก

131 โครงการจัดหาอัฒจันทร์น่ังชมกีฬาภายในสนาม 5,246,600 กันเงิน กองการศึกษาฯ

กีฬาพระราเมศวร
132 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่นสนามส าหรับเด็กภายใน 490,000 438,000 กองการศึกษาฯ

สนามกีฬาพระราเมศวร
133 โครงการปรับปรุงห้องแต่งตัวนักกีฬาภายใน 70,300 70,300 กองการศึกษาฯ

สนามกีฬาพระราเมศวร
134 โครงการปรับปรุงห้องน  าภายในสนามกีฬา 1,998,000 1,990,000 กองการศึกษาฯ

พระราเมศวร
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย

ท่ี
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

(เฉพาะปีงบประมาณ 2564)

จ านวนงบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ

135 โครงการเจาะบ่อน  าบาดาลพร้อมก่อสร้างอาคารติดตั ง 2,401,000 กันเงิน กองการศึกษาฯ

ถังเก็บน  าภายในสนามกีฬาพระราเมศวร
136 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายกลางแจ้ง 44,000,000 กันเงิน กองการศึกษาฯ

137 โครงการปรับปรุงสระวิธานภายในสนามกีฬา 1,996,000 กันเงิน กองการศึกษาฯ

พระราเมศวร
รวมงบประมาณแผนงาน 2.6 78,373,900 1,815,985.00

162,547,450 13,555,534.50    บาท

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี
                  3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (แบบ ผ.02)

138 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 50,000 ยกเลิก ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

139 โครงการส ารวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วน 100,000 98,000 ส านักปลัดฯ

จังหวัดลพบุรี
140 โครงการจัดหาวัสดุการเกษตร 100,000 96,930 ส านักปลัดฯ

141 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ 750,000 367,500 ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
142 โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ 1,100,000 - ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ของโรคโควิด 19

143 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังให้กับ 80,000 ยกเลิก ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ของโรคโควิด 19

144 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายการส่ือสารและโทรคมนาคม 150,000 36,900 ส านักปลัดฯ

145 โครงการอบรมเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 40,000 - ส านักปลัดฯ การแพร่ระบาด

ในองค์กร ของโรคโควิด 19

146 โครงการครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการประชาชนใน 41,900 35,200 ส านักปลัดฯ งบเฉพาะการ

สถานีขนส่งผู้โดยสายอ าเภอโคกส าโรง
147 โครงการครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการประชาชนใน 51,600 46,900 ส านักปลัดฯ งบเฉพาะการ

สถานีขนส่งผู้โดยสายอ าเภอล านารายณ์

รวมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 จ านวน 73 โครงการ
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย

ท่ี
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

(เฉพาะปีงบประมาณ 2564)

จ านวนงบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ

148 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั ง 15,000,000 12,439,284 กองกิจฯ

25,000,000 20,847,821.27

149 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 300,000 ยกเลิก กองกิจฯ การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

150 โครงการทบทวน/แก้ไข/เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง 50,000 6,125 กองยุทธศาสตร์ฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
151 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานคลัง 50,000 41,400 กองคลัง

152 โครงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 50,000 48,620 หน่วยตรวจสอบฯ

รวมงบประมาณแผนงาน 3.1 17,913,500 13,216,859.00
                  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (แบบ ผ.02)

153 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 40,000 16,818 ส านักปลัดฯ งบเฉพาะการ

154 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ 126,000 - กองยุทธศาสตร์ฯ

ป้องกันน  าท่วม (สถานีสูบน  าป่าหวาย)
155 โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและ 50,000 ยกเลิก กองช่าง การแพร่ระบาด

บรรเทาสาธารณภัย ของโรคโควิด 19

รวมงบประมาณแผนงาน 3.2 216,000 16,818
18,129,500 13,233,677    บาท

462,482,950 171,066,889.59    บาท

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

รวมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 จ านวน 18 โครงการ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน
รวมโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน 155 โครงการ
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2564 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้กำหนด
แนวทางรูปแบบเครื่องมือทางสถิติ โดยแบ่งโครงการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล ร้อยละ 10 ของโครงการ 
ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ จำนวน 29 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0004  

บ้านดอนโพธิ์ – บ้านโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.00 

 2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.  
1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน – บ้านสี่คลอง ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.00 

 3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0043  
บ้านเบิก – บ้านข่อยกลาง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.00 

 4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0044 
บ้านห้วยแก้ว – บ้านมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.00 

 5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 1  
บ้านห้วยสาราม ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโพธิ์ทอง ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.00 

 6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para – Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 4  
แยกซอย 25 สาย 4 ซ้าย ถึงคลองห้วยยายไทย ตำบลมะนาวหวาน เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 คิดเป็นร้อยละ 93.00 

 7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย JK ฟาร์ม หมู่ที่ 12 
ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00 

 8. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายเอราวัณ - บ้านเขาหนีบ 
ชุมชนเขาสามยอด 25 เชื่อมต่อ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คิดเป็นร้อยละ 88.00 

 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 10  ตำบลเกาะแก้ว 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 95.00 
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 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายพระยากำจัด หมู่ที่ 2 
ตำบลวังขอนขว้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.00 

 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแจง หมู่ที่ 8  
ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านชอนบอน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00 

 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแก้ว 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.00 

 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.9 หมู่ที่ 5 บ้านชอนขุด 
ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านนาโคก ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความ 
พึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 96.00 

 14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด (ช่วงที่ 2) 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 คิดเป็นร้อยละ 77.00 
 15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาน SML หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 คิดเป็นร้อยละ 71.00 
 16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ
หมู่ที ่4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.00 
 17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหนองยายลักษณ์ (ช่วงที่ 3) 
หมู่ที่ 3 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.00 
 18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลูกรังกรอกดินทราย  
หมู่ที่ 2 (ช่วงที ่2) ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
 19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 (สายหนองสะเดา) 
ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.00 
 20. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para – Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 9 
ตำบลนิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 คิดเป็นร้อยละ 87.00 
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 21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 จากถนนสาย 2272 
ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 คิดเป็นร้อยละ 94.00 
 22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะนาว 
เชื่อมต่อ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.00 
 23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลหนองยายโต๊ะ 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม 
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
 24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางท่าโขลง -  
หัวไผ่ ถึง หนองชะโด หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม เชื่อมต่อ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00 
 25. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากถนนลาดยาง ลบ.ถ. 1-0063 ถึง  
วัดทรัพย์ราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลซับจำปา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
 26. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 1  
บ้านห้วยสาราม ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเกตุ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.00 
 27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโค้งลำสนธิ - บ้านท่าข้าม 
หมู่ที่ 6 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ถนน 205 และ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความ 
พึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.00 
 28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ  
กลุ่มพระบาท ตำบลหนองรี เชื่อมต่อ ตำบลลำสนธิ และตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.00 
 29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเยี่ยม - บ้านโพธิ์งาม  
หมู่ที่ 2,3 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.00 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
โครงการทีด่ำเนินการติดตามและประเมินผลฯ จำนวน 14 โครงการ ดังนี้ 
    1. โครงการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด  
เข้ารับการบำบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยได้ให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนรายงานผลการ
ดำเนินงานรายไตรมาส ซึ่งไตรมาสที่ 1 ได้รับรายงานจากที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี ส่งมอบให้ 11 อำเภอ  
พบว่า รับชุดทดสอบสารเสพติดฯ จำนวน 20,000 ชุด ใช้ไป จำนวน 20,000 ชุด 
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 2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 
ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 คิดเป็นร้อยละ 77.00 
 3. โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 95.00 
 4. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการประจำสัปดาห์ กิจกรรมมินิวอล์คแรลลี่สำหรับ
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีและในชุมชน ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.00 
 5. โครงการภาพยนตร์ยาบำรุงผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 คิดเป็นร้อยละ 93.00 
 6. โครงการภูมิปัญญากับคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านลพบุรี ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92  
คิดเป็นร้อยละ 98.00 
 7. โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่องปาก ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 98.00 
 8. โครงการรักษ์ฟัน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม 
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 คิดเป็นร้อยละ 82.00 
 9. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ กิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณี สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีและในชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00 
 10. โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้สูงอายุ 
ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
คิดเป็นร้อยละ 93.00 
 11. โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม มีการรายงานผลการดำเนินงาน
ของโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการจัดเก็บและจัดจ้างบริษัทเอกชน มาทำการจัดเก็บขยะอันตรายเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูก
หลักวิชาการ ปริมาณขยะที่จัดเก็บ จำนวน 10,618 กิโลกรัม 
 12. โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.00 
 13. โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.00 
 14. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร ประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โครงการที่ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลฯ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 
    1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้ง จากการติดตามการ
ปฏิบัติงานของศูนย์อำเภอ ไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง 
  2. โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร 
       กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการความเสี่ยงและการ
จัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (เชิงปฏิบัติการ)” ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.00 
     กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การ
บริหารงานการคลังงานพัสดุ (เชิงวิชาการ)” ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.00 
    3. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
     สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนัก  
และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจร คิดเป็นร้อยละ 65.00 
     สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชัยบาดาล ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนัก  
และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจร คิดเป็นร้อยละ 46.00 

 โครงการที่ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ รวมทั้งหมด จำนวน 46 โครงการ ปรากฏผลการ 
ติดตามและประเมินผลฯ ดังนี้ 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0004  
บ้านดอนโพธิ์ – บ้านโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร ี
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete  
สาย ลบ.ถ. 1-0004 บ้านดอนโพธิ์ – บ้านโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0004 บ้านดอนโพธิ์ – บ้านโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

12 
18 
30 

 
40.00 
60.00 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
1 
5 
3 
10 
7 
4 
30 

 
3.33 
16.68 
10.00 
33.33 
23.33 
13.33 
100.00 

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

รวม 

 
9 
16 
1 
3 
1 
- 

30 

 
30.00 
53.34 
3.33 
10.00 
3.33 

- 
100.00 

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

รวม 

 
12 
10 
4 
1 
3 
- 

30 

 
40.00 
33.33 
13.34 
3.33 
10.00 

- 
100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 18 ราย (ร้อยละ 60.00) มีอายุ 41 – 50 ปี จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 
33.33) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 53.34) อาชีพเกษตรกร จำนวน 12 
ราย (ร้อยละ 40.00)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0004 บ้านดอนโพธิ์ – บ้านโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การปรับปรุงถนน ทำให้เกิดความปลอดภัยในการ
เดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. การปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. การปรับปรุงถนน ทำให้การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้มากน้อยเพียงใด 

4.57 
 

4.37 
 

4.17 
 

4.40 
 

4.57 

0.504 
 

0.556 
 

0.699 
 

0.563 
 

0.504 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.41 - มากที่สุด 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0004 บ้านดอนโพธิ์ – บ้านโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี   
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0008  
บ้านไผ่หน้ากระดาน – บ้านสี่คลอง ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวดัลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para - Asphalt Concrete 
สาย ลบ.ถ. 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน – บ้านสี่คลอง ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
Para - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน – บ้านสี่คลอง ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

14 
16 
30 

 
46.67 
53.33 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
- 
8 
6 
3 
8 
5 
30 

 
- 

26.67 
20.00 
10.00 
26.67 
16.66 
100.00 

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

รวม 

 
11 
16 
- 
3 
- 
- 

30 

 
36.67 
53.33 

- 
10.00 

- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 
      - พนักงานหน่วยงานราชการ 

รวม 

 
5 
20 
1 
- 
- 
4 
4 
30 

 
16.67 
66.67 
3.33 

- 
- 

13.33 
13.33 
100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 53.33) มีอายุ 20 – 30 ปี และ อายุ  51 – 60 ปี 
จำนวนละ 8 ราย (ร้อยละ 26.67) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 53.33) อาชีพ
รับจ้าง จำนวน 20 ราย (ร้อยละ 66.67)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
Para - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน – บ้านสี่คลอง ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การปรับปรุงถนน ทำให้เกิดความปลอดภัยในการ
เดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. การปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. การปรับปรุงถนน ทำให้การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้มากน้อยเพียงใด 

4.93 
 

4.13 
 

4.60 
 

4.50 
 

4.20 

0.254 
 

0.346 
 

0.498 
 

0.509 
 

0.407 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.47 - มากที่สุด 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
Para - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน – บ้านสี่คลอง ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
 

 
 

 

 



~ 37 ~ 
 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0043  
บ้านเบิก – บ้านข่อยกลาง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete  
สาย ลบ.ถ.1-0043 บ้านเบิก – บ้านข่อยกลาง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ.1-0043 บ้านเบิก – บ้านข่อยกลาง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

10 
20 
30 

 
33.33 
66.67 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
2 
5 
2 
7 
10 
4 
30 

 
6.67 
16.67 
6.67 
23.33 
33.33 
13.33 
100.00 

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

รวม 

 
12 
14 
1 
3 
- 
- 

30 

 
40.00 
46.67 
3.33 
10.00 

- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

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

รวม 

 
10 
13 
3 
2 
2 
- 

30 

 
33.33 
43.33 
10.00 
6.67 
6.67 

- 
100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 20 ราย (ร้อยละ 66.67) มีอายุ 51 – 60 ปี จำนวน 10 ราย  
(ร้อยละ 33.33) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 14 ราย (ร้อยละ 46.67) อาชีพรับจ้าง จำนวน 
13 ราย (ร้อยละ 43.33)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ.1-0043 บ้านเบิก – บ้านข่อยกลาง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การปรับปรุงถนน ทำให้เกิดความปลอดภัยในการ
เดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. การปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. การปรับปรุงถนน ทำให้การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้มากน้อยเพียงใด 

4.53 
 

4.40 
 

4.33 
 

4.50 
 

4.53 

0.629 
 

0.675 
 

0.711 
 

0.630 
 

0.629 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.46 - มากที่สุด 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0043 บ้านเบิก – บ้านข่อยกลาง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0044  
บ้านห้วยแก้ว – บ้านมุจลนิท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete  
สาย ลบ.ถ. 1-0044 บ้านห้วยแก้ว – บ้านมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0044 บ้านห้วยแก้ว – บ้านมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

11 
19 
30 

 
36.67 
63.33 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
1 
3 
2 
9 
10 
5 
30 

 
3.33 
10.00 
6.67 
30.00 
33.33 
16.67 
100.00 

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

รวม 

 
12 
13 
1 
3 
1 
- 

30 

 
40.00 
43.33 
3.33 
10.00 
3.33 

- 
100.00 

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

รวม 

 
12 
12 
1 
3 
2 
- 

30 

 
40.00 
40.00 
3.33 
10.00 
6.67 

- 
100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 19 ราย (ร้อยละ 63.33) มีอายุ 51 – 60 ปี จำนวน 10 ราย  
(ร้อยละ 33.33) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 13 ราย (ร้อยละ 43.33) อาชีพเกษตรกรและ
รับจ้าง จำนวนละ 12 ราย (ร้อยละ 40.00)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt 
Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0044 บ้านห้วยแก้ว – บ้านมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การปรับปรุงถนน ทำให้เกิดความปลอดภัยในการ
เดินทางมากน้อยเพียงใด 
2. การปรับปรุงถนน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
3. การปรับปรุงถนน ทำให้การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
4. การปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตรงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้มากน้อยเพียงใด 

4.67 
 

4.60 
 

4.30 
 

4.57 
 

4.63 

0.479 
 

0.498 
 

0.794 
 

0.568 
 

0.490 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
เฉลี่ยทุกประเด็น 4.55 - มากที่สุด 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0044 บ้านห้วยแก้ว – บ้านมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม ตำบลวังทอง 
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโพธิ์ทอง ตำบลโคกเจรญิ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete  
สายหมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโพธิ์ทอง ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ  
จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt 
Concrete สายหมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโพธิ์ทอง ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ 
จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
 รวม 

16 
24 
40 

 
40.00 
60.00 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

 รวม 

 
1 
2 
10 
11 
10 
6 
40 

 
2.50 
5.00 
25.00 
27.50 
25.00 
15.00 
100.00 

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

 รวม 

 
21 
12 
5 
2 
- 
- 

40 

 
52.50 
30.00 
12.50 
5.00 

- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

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

 รวม 

 
26 
10 
3 
- 
1 
- 

40 

 
65.00 
25.00 
7.50 

- 
2.50 

- 
100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 24 ราย (ร ้อยละ 60) มีอายุ 40 – 49 ปี จำนวน 11 ราย  
(ร้อยละ 27.50) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 21 ราย (ร้อยละ 52.50) อาชีพเกษตรกร จำนวน 26 ราย 
(ร้อยละ 65)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt 
Concrete สายหมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโพธิ์ทอง ตำบลโคกเจริญ  
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.63 
 

4.38 
 

4.30 
 

3.83 
 

4.23 

0.586 
 

0.667 
 

0.687 
 

0.844 
 

0.698 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.27 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว  
Asphalt Concrete สายหมูท่ี่ 1 บ้านห้วยสาราม ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโพธิ์ทอง ตำบลโคกเจริญ  
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27  
คิดเป็นร้อยละ 85.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ถนนบดอัดไม่แน่นพอ ทำให้มีการชำรุด 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para – Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 4 แยกซอย 25 สาย 4 ซ้าย 
ถึงคลองห้วยยายไทย ตำบลมะนาวหวาน เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวดัลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para – Asphalt Concrete 
สายหมู่ที่ 4 แยกซอย 25 สาย 4 ซ้าย ถึงคลองห้วยยายไทย ตำบลมะนาวหวาน เชื่อมต่อ  
ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para – 
Asphalt Concrete สายหมูท่ี่ 4 แยกซอย 25 สาย 4 ซ้าย ถึงคลองห้วยยายไทย ตำบลมะนาวหวาน เชื่อมต่อ  
ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
 รวม 

17 
23 
40 

 
42.50 
57.50 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

 รวม 

 
- 
3 
4 
13 
17 
3 
40 

 
- 

7.50 
10.00 
32.50 
42.50 
7.50 

100.00 
3. การศึกษา 

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

 รวม 

 
18 
18 
4 
- 
- 
- 

40 

 
45.00 
45.00 
10.00 

- 
- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

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

รวม 

 
23 
16 
- 
- 
1 
- 

40 

 
57.50 
40.00 

- 
- 

2.50 
- 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 23 ราย (ร้อยละ 57.50) มีอายุ 50 – 59 ปี จำนวน 17 ราย  
(ร้อยละ 42.50) การศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวนละ 18 ราย (ร้อยละ 45) 
อาชีพเกษตรกร จำนวน 23 ราย (ร้อยละ 57.50)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para – Asphalt 
Concrete สายหมู่ที่ 4 แยกซอย 25 สาย 4 ซ้าย ถึงคลองห้วยยายไทย ตำบลมะนาวหวาน เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัว 
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.98 
 

4.90 
 

4.90 
 

3.38 
 

5.00 

0.158 
 

0.304 
 

0.304 
 

1.531 
 

0.000 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.63 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว  
Para – Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 4 แยกซอย 25 สาย 4 ซ้าย ถึงคลองห้วยยายไทย ตำบลมะนาวหวาน เชื่อมต่อ  
ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.63 คิดเป็นร้อยละ 93.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย JK ฟาร์ม หมูท่ี่ 12  
ตำบลลำนารายณ์ เช่ือมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete  
สาย JK ฟาร์ม หมู่ที่ 12 ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt 
Concrete สาย JK ฟาร์ม หมู่ที่ 12 ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนารายณ์  
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
 รวม 

25 
15 
40 

 
62.50 
37.50 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

 รวม 

 
1 
4 
5 
12 
15 
3 
40 

 
2.50 
10.00 
12.50 
30.00 
37.50 
7.50 

100.00 
3. การศึกษา 

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

 รวม 

 
22 
12 
6 
- 
- 
- 

40 

 
55.00 
30.00 
15.00 

- 
- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 
      - ไม่ระบุ 

 รวม 

 
25 
12 
- 
- 
2 
1 
1 
40 

 
62.50 
30.00 

- 
- 

5.00 
2.50 
2.50 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 25 ราย (ร้อยละ 62.50) มีอายุ 50 – 59 ปี จำนวน 15 ราย  
(ร้อยละ 37.50) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 22 ราย (ร้อยละ 55) อาชีพเกษตรกร จำนวน 25 ราย  
(ร้อยละ 62.50)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt 
Concrete สาย JK ฟาร์ม หมู่ที่ 12 ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.93 
 

4.85 
 

4.85 
 

4.40 
 

4.98 

0.267 
 

0.362 
 

0.362 
 

0.955 
 

0.158 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.80 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว  
Asphalt Concrete สาย JK ฟาร์ม หมู่ที่ 12 ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายเอราวัณ - บ้านเขาหนีบ  
ชุมชนเขาสามยอด 25 เชื่อมต่อ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวดัลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete  
สายเอราวัณ - บ้านเขาหนีบ ชุมชนเขาสามยอด 25 เชื่อมต่อ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt 
Concrete สายเอราวัณ - บ้านเขาหนีบ ชุมชนเขาสามยอด 25 เชื่อมต่อ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
 รวม 

25 
13 
38 

 
65.80 
34.20 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

 รวม 

 
2 
9 
6 
9 
11 
1 
38 

 
5.30 
23.70 
15.80 
23.70 
28.90 
2.60 

100.00 
3. การศึกษา 

3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ 
      - ม.ศ.5 

 รวม 

 
6 
17 
5 
8 
1 
1 
1 
38 

 
15.80 
44.70 
13.20 
21.10 
2.60 
2.60 
2.60 

100.00 
4. อาชีพ 

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

 รวม 

 
1 
9 
7 
19 
2 
- 

38 

 
2.60 
23.70 
18.40 
50.00 
5.30 

- 
100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 25 ราย (ร้อยละ 65.80) มีอายุ 50 – 59 ปี จำนวน 11 ราย  
(ร้อยละ 28.90) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 17 ราย (ร้อยละ 44.70) อาชีพรับราชการ 
จำนวน 19 ราย (ร้อยละ 50)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt 
Concrete สายเอราวัณ - บ้านเขาหนีบ ชุมชนเขาสามยอด 25 เชื่อมต่อ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.45 
 

4.24 
 

4.61 
 

4.18 
 

4.50 

0.724 
 

0.971 
 

0.638 
 

1.036 
 

0.726 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.39 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  
Asphalt Concrete สายเอราวัณ - บ้านเขาหนีบ ชุมชนเขาสามยอด 25 เชื่อมต่อ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คิดเป็นร้อยละ 88.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ต้องการให้เพิ่มไหล่ทาง และป้ายบอกทาง สัญญาณไฟ แผงกั้นว่าเป็นช่วงโค้ง 
- ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 10  ตำบลเกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4  
ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ท่ี 10   
ตำบลเกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหมู่ท่ี 10  ตำบลเกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
 รวม 

25 
15 
40 

 
62.50 
37.50 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

 รวม 

 
2 
4 
5 
12 
13 
4 
40 

 
5.00 
10.00 
12.50 
30.00 
32.50 
10.00 
100.00 

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

 รวม 

 
21 
13 
6 
- 
- 
- 

40 

 
52.50 
32.50 
15.00 

- 
- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

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

 รวม 

 
27 
9 
- 
- 
4 
- 

40 

 
67.50 
22.50 

- 
- 

10.00 
- 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 25 ราย (ร้อยละ 62.50) มีอายุ 50 – 59 ปี จำนวน 13 ราย  
(ร้อยละ 32.50) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 21 ราย (ร้อยละ 52.50) อาชีพเกษตรกร จำนวน 27 ราย 
(ร้อยละ 67.50)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณหมู่ท่ี 10  ตำบลเกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.88 
 

4.80 
 

4.80 
 

4.25 
 

4.95 

0.335 
 

0.405 
 

0.405 
 

1.080 
 

0.221 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.73 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณหมู่ท่ี 10  ตำบลเกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี   
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 95.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายพระยากำจัด หมู่ที่ 2 ตำบลวังขอนขว้าง  
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวดัลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสาย 
พระยากำจัด หมู่ที่ 2 ตำบลวังขอนขว้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบริเวณสายพระยากำจัด หมู่ที่ 2 ตำบลวังขอนขว้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำโรง  
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

18 
12 
30 

 
60.00 
40.00 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
3 
4 
1 
8 
9 
5 
30 

 
10.00 
13.33 
3.33 
26.67 
30.00 
16.67 
100.00 

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

รวม 

 
14 
15 
2 
- 
- 
- 

30 

 
46.67 
50.00 
3.33 

- 
- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

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

รวม 

 
15 
11 
3 
- 
1 
- 

30 

 
50.00 
36.67 
10.00 

- 
3.33 

- 
100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 18 ราย (ร้อยละ 60.00) มี อายุ  51 – 60 ปี  จำนวน 9 ราย  
(ร้อยละ 30.00) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 15 ราย (ร้อยละ 50.00) อาชีพเกษตรกร 
จำนวน 15 ราย (ร้อยละ 50.00)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสายพระยากำจัด หมู่ที่ 2 ตำบลวังขอนขว้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง  
จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.60 
 

4.60 
 

4.57 
 

3.67 
 

4.63 

0.498 
 

0.498 
 

0.568 
 

0.959 
 

0.490 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.41 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบริเวณสายพระยากำจัด หมู่ที่ 2 ตำบลวังขอนขว้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง  
จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแจง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ  
หมู่ที่ 8 บ้านชอนบอน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุร ี
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแจง  
หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านชอนบอน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองแจง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านชอนบอน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง  
จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

10 
20 
30 

 
33.33 
66.67 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
- 
- 
7 
8 
10 
5 
30 

 
- 
- 

23.33 
26.67 
33.33 
16.67 
100.00 

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

รวม 

 
28 
2 
- 
- 
- 
- 

30 

 
93.33 
6.67 

- 
- 
- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

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

รวม 

 
25 
5 
- 
- 
- 
- 

30 

 
83.33 
16.67 

- 
- 
- 
- 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 20 ราย (ร้อยละ 66.67) มี อายุ 51 – 60 ปี  จำนวน 10 ราย  
(ร้อยละ 33.33) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 28 ราย (ร้อยละ 93.33) อาชีพเกษตรกร จำนวน 25 ราย 
(ร้อยละ 83.33)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองแจง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านชอนบอน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง  
จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.47 
 

4.50 
 

4.40 
 

4.47 
 

4.40 

0.571 
 

0.509 
 

0.498 
 

0.507 
 

0.621 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.45 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านหนองแจง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านชอนบอน ตำบลเกาะแก้ว  
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45  
คิดเป็นร้อยละ 89.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูท่ี่ 8 ตำบลเกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมูท่ี่ 8  
ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8  
ตำบลเกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

14 
16 
30 

 
46.67 
53.33 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
1 
2 
- 

11 
12 
4 
30 

 
3.33 
6.67 

- 
36.67 
40.00 
13.33 
100.00 

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

รวม 

 
27 
2 
- 
1 
- 
- 

30 

 
90.00 
6.67 

- 
3.33 

- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

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

รวม 

 
21 
6 
2 
- 
1 
- 

30 

 
70.00 
20.00 
6.67 

- 
3.33 

- 
100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 53.33) มี อายุ 51 – 60 ปี  จำนวน 12 ราย  
(ร้อยละ 40.00) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 27 ราย (ร้อยละ 90.00) อาชีพเกษตรกร จำนวน 21 ราย 
(ร้อยละ 70.00)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.37 
 

4.73 
 

4.77 
 

4.40 
 

4.60 

0.669 
 

0.450 
 

0.430 
 

0.675 
 

0.498 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.57 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี   
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.9 หมูท่ี่ 5 บ้านชอนขุด ตำบลหนองแขม  
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านนาโคก ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.9  
หมู่ที่ 5 บ้านชอนขุด ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านนาโคก ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สาย กม.9 หมู่ที่ 5 บ้านชอนขุด ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านนาโคก ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง  
จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

22 
8 
30 

 
73.33 
26.67 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
1 
- 
2 
8 
12 
7 
30 

 
3.33 

- 
6.67 
26.67 
40.00 
23.33 
100.00 

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

รวม 

 
23 
4 
2 
1 
- 
- 

30 

 
76.67 
13.33 
6.67 
3.33 

- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

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

รวม 

 
21 
5 
4 
- 
- 
- 

30 

 
70.00 
16.67 
13.33 

- 
- 
- 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 22 ราย (ร้อยละ 73.33) มีอายุ 51 – 60 ปี จำนวน 12 ราย  
(ร้อยละ 40.00) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 23 ราย (ร้อยละ 76.67) อาชีพเกษตรกร จำนวน 21 ราย 
(ร้อยละ 70.00)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สาย กม.9 หมู่ที่ 5 บ้านชอนขุด ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านนาโคก ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง  
จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.83 
 

4.80 
 

4.77 
 

4.70 
 

4.83 

0.461 
 

0.484 
 

0.504 
 

0.651 
 

0.461 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.79 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สาย กม.9 หมู่ที่ 5 บ้านชอนขุด ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านนาโคก ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง 
จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 96.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูท่ี่ 1 ตำบลเพนียด (ช่วงที ่2) เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4  
ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุร ี
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1  
ตำบลเพนียด (ช่วงที่ 2) เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด (ช่วงที่ 2) เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

18 
12 
30 

 
60.00 
40.00 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
2 
3 
4 
7 
9 
5 
30 

 
6.67 
10.00 
13.33 
23.33 
30.00 
16.67 
100.00 

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

รวม 

 
20 
6 
3 
- 
1 
- 

30 

 
66.67 
20.00 
10.00 

- 
3.33 

- 
100.00 

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

รวม 

 
16 
9 
2 
1 
2 
- 

30 

 
53.33 
30.00 
6.67 
3.33 
6.67 

- 
100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 18 ราย (ร้อยละ 60.00) มี อายุ  51 – 60 ปี  จำนวน 9 ราย  
(ร้อยละ 30.00) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 20 ราย (ร้อยละ 66.67) อาชีพเกษตรกร จำนวน 16 ราย 
(ร้อยละ 53.33)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด (ช่วงที่ 2) เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

3.90 
 

4.00 
 

3.77 
 

3.53 
 

4.03 

0.548 
 

0.525 
 

0.568 
 

0.776 
 

0.809 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

เฉลี่ยทุกประเด็น 3.84 - มาก 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด (ช่วงที่ 2) เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี   
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 คิดเป็นร้อยละ 77.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาน SML หมูท่ี่ 1 ตำบลเพนียด เช่ือมต่อ  
หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาน SML  
หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายลาน SML หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

14 
17 
31 

 
45.16 
54.83 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
2 
7 
4 
3 
7 
8 
31 

 
6.47 
22.58 
12.90 
9.67 
22.58 
25.80 
100.00 

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

รวม 

 
16 
8 
6 
1 
- 
- 

31 

 
51.61 
25.80 
19.37 
3.22 

- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

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

รวม 

 
6 
23 
1 
- 
1 
- 

31 

 
19.37 
74.19 
3.22 

- 
3.22 

- 
100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 17 ราย (ร้อยละ 54.83) มีอายุ มากกว่า 60 ปี  จำนวน 8 ราย  
(ร้อยละ 25.80) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 51.61) อาชีพรับจ้าง จำนวน 23 ราย 
(ร้อยละ 74.19)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายลาน SML หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

3.65 
 

3.55 
 

3.55 
 

3.03 
 

4.00 

0.608 
 

0.624 
 

0.768 
 

0.605 
 

1.033 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

เฉลี่ยทุกประเด็น 3.55 - มาก 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายลาน SML หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี   
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 คิดเป็นร้อยละ 71.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมูท่ี ่5 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อหมู่ที่ 4  
ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุร ี
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5  
ตำบลเพนียด เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่ที่ 5 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

14 
16 
30 

 
46.67 
53.33 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
- 
1 
5 
5 
9 
10 
30 

 
- 

3.33 
16.67 
16.67 
30.00 
33.33 
100.00 

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

รวม 

 
18 
9 
- 
3 
- 
- 

30 

 
60.00 
30.00 

- 
10.00 

- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

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

รวม 

 
21 
8 
1 
- 
- 
- 

30 

 
70.00 
26.67 
3.33 

- 
- 
- 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 53.33) มีอายุ มากกว่า 60 ปี  จำนวน 10 ราย  
(ร้อยละ 33.33) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 18 ราย (ร้อยละ 60.00) อาชีพเกษตรกร จำนวน 21 ราย 
(ร้อยละ 70.00)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่ที่ 5 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.33 
 

4.37 
 

4.37 
 

4.20 
 

4.30 

0.711 
 

0.669 
 

0.765 
 

0.805 
 

0.702 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.31 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี   
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 



~ 65 ~ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหนองยายลักษณ์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3  
ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหนองยาย
ลักษณ์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายคลองหนองยายลักษณ์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง  
จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

16 
14 
30 

 
53.33 
46.67 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
- 
1 
4 
4 
11 
10 
30 

 
- 

3.33 
13.33 
13.33 
36.67 
33.34 
100.00 

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

รวม 

 
20 
7 
1 
2 
- 
- 

30 

 
66.67 
23.33 
3.33 
6.67 

- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

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

รวม 

 
25 
3 
2 
- 
- 
- 

30 

 
83.33 
10.00 
6.67 

- 
- 
- 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 53.33) มีอายุ 51 – 60 ปี จำนวน 11 ราย  
(ร้อยละ 36.67) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 20 ราย (ร้อยละ 66.67) อาชีพเกษตรกร จำนวน 25 ราย 
(ร้อยละ 83.33)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายคลองหนองยายลักษณ์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง  
จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.60 
 

4.53 
 

4.67 
 

4.50 
 

4.50 

0.675 
 

0.571 
 

0.606 
 

0.682 
 

0.630 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.56 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายคลองหนองยายลักษณ์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ  
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56  
คิดเป็นร้อยละ 91.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- การพัฒนาของท้องถิ่นที่ดีต้องทำทุก ๆ เส้นทางที่สัญจรไป-มาของประชาชน หรือ เกษตรกร 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลูกรังกรอกดินทราย หมูท่ี่ 2 (ช่วงที่ 2)  
ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลูกรัง 
กรอกดินทราย หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายถนนลูกรังกรอกดินทราย หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง  
จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

11 
19 
30 

 
36.67 
63.33 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
- 
1 
6 
6 
11 
6 
30 

 
- 

3.33 
20.00 
20.00 
36.67 
20.00 
100.00 

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

รวม 

 
27 
2 
- 
1 
- 
- 

30 

 
90.00 
6.67 

- 
3.33 

- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

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

รวม 

 
23 
5 
1 
- 
1 
- 

30 

 
76.67 
16.67 
3.33 

- 
3.33 

- 
100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 19 ราย (ร้อยละ 63.33) มี อายุ 51 – 60 ปี  จำนวน 11 ราย  
(ร้อยละ 36.67) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 27 ราย (ร้อยละ 90.00) อาชีพเกษตรกร จำนวน 23 ราย 
(ร้อยละ 76.67)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายถนนลูกรังกรอกดินทราย หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง  
จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.43 
 

4.53 
 

4.57 
 

4.50 
 

4.47 

0.626 
 

0.507 
 

0.504 
 

0.572 
 

0.629 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.50 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายถนนลูกรังกรอกดินทราย หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ  
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  
คิดเป็นร้อยละ 90.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ต้องการให้ทำถนนสุดสายทาง 
- ใช้งานได้สะดวกดี 

 
 
 
 



~ 69 ~ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูท่ี่ 2 (สายหนองสะเดา) ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2  
(สายหนองสะเดา) ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 (สายหนองสะเดา) ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

14 
16 
30 

 
46.67 
53.33 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
- 
2 
2 
9 
16 
1 
30 

 
- 

6.67 
6.67 
30.00 
53.33 
3.33 

100.00 
3. การศึกษา 

3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.4  ปริญญาตรี 
3.5  สูงกว่าปริญญาตรี 
3.6  อื่น ๆ 
      - ไม่ระบุ 

รวม 

 
15 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
30 

 
50.00 
30.00 
3.33 
10.00 
3.33 
3.33 
3.33 

100.00 
4. อาชีพ 

4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 
      - ผู้ใหญ่บ้าน 

รวม 

 
16 
5 
5 
3 
- 
1 
1 
30 

 
53.33 
16.67 
16.67 
10.00 

- 
3.33 
3.33 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 53.33) มี อายุ  51 – 60 ปี  จำนวน 16 ราย  
(ร้อยละ 53.33) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ราย (ร้อยละ 50.00) อาชีพเกษตรกร จำนวน 16 ราย 
(ร้อยละ 53.33)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหมู่ที่ 2 (สายหนองสะเดา) ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.87 
 

4.73 
 

4.80 
 

3.23 
 

4.73 

0.346 
 

0.450 
 

0.407 
 

1.654 
 

0.450 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

ปานกลาง 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.47 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 (สายหนองสะเดา) ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ขอขอบคุณ อบจ. ที่ให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ ตำบลลำนารายณ์ 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para – Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 9 ตำบลนิคมลำนารายณ์ 
เช่ือมต่อ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para – Asphalt Concrete 
สายหมู่ที่ 9 ตำบลนิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว  
Para – Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 9 ตำบลนิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

14 
16 
30 

 
46.67 
53.33 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
1 
5 
6 
4 
9 
5 
30 

 
3.33 
16.67 
20.00 
13.33 
30.00 
16.67 
100.00 

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

รวม 

 
15 
7 
5 
3 
- 
- 

30 

 
50.00 
23.33 
16.67 
10.00 

- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 
      - ไม่ระบุ 

รวม 

 
16 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
30 

 
53.33 
23.33 
6.67 
10.00 
3.33 
3.33 
3.33 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 53.33) มี อายุ 51 – 60 ปี  จำนวน 9 ราย  
(ร้อยละ 30.00) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ราย (ร้อยละ 50.00) อาชีพเกษตรกร จำนวน 16 ราย 
(ร้อยละ 53.33)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว  
Para – Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 9 ตำบลนิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.23 
 

4.30 
 

4.43 
 

4.27 
 

4.47 

0.626 
 

0.651 
 

0.679 
 

0.640 
 

0.507 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.34 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว  
Para – Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 9 ตำบลนิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 คิดเป็นร้อยละ 87.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูท่ี่ 1 จากถนนสาย 2272 ตำบลท่ามะนาว เช่ือมต่อ 
ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1  
จากถนนสาย 2272 ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหมู่ที่ 1 จากถนนสาย 2272 ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

13 
17 
30 

 
43.33 
56.67 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
- 
3 
6 
7 
8 
6 
30 

 
- 

10.00 
20.00 
23.33 
26.67 
20.00 
100.00 

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

รวม 

 
12 
11 
5 
2 
- 
- 

30 

 
40.00 
36.67 
16.67 
6.66 

- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

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

รวม 

 
12 
8 
8 
2 
- 
- 

30 

 
40.00 
26.67 
26.67 
6.66 

- 
- 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 17 ราย (ร้อยละ 56.67) มี อายุ  51 – 60 ปี  จำนวน 8 ราย  
(ร้อยละ 26.67) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ราย (ร้อยละ 40.00) อาชีพเกษตรกร จำนวน 12 ราย 
(ร้อยละ 40.00)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหมู่ที่ 1 จากถนนสาย 2272 ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.80 
 

4.73 
 

4.67 
 

4.60 
 

4.67 

0.484 
 

0.450 
 

0.711 
 

0.814 
 

0.711 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.69 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 จากถนนสาย 2272 ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 คิดเป็นร้อยละ 94.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูท่ี่ 3 ตำบลท่ามะนาว เช่ือมต่อ ตำบลบัวชมุ  
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3  
ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จงัหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

16 
14 
30 

 
53.33 
46.67 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
2 
1 
7 
8 
9 
3 
30 

 
6.67 
3.33 
23.33 
26.67 
30.00 
10.00 
100.00 

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

รวม 

 
10 
12 
- 
6 
- 
2 
2 
30 

 
33.33 
40.00 

- 
20.00 

- 
6.67 
6.67 

100.00 
4. อาชีพ 

4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 
      - ไม่ระบุ 

รวม 

 
12 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
30 

 
40.00 
43.34 
3.33 
3.33 
6.67 
3.33 
3.33 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 53.33) มี อายุ  51 – 60 ปี  จำนวน 9 ราย  
(ร้อยละ 30.00) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 12 ราย (ร้อยละ 40.00) อาชีพรับจ้าง จำนวน 
13 ราย (ร้อยละ 43.34)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.87 
 

4.63 
 

4.60 
 

4.53 
 

4.67 

0.346 
 

0.490 
 

0.498 
 

0.507 
 

0.479 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.66 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูท่ี่ 5 ตำบลหนองยายโต๊ะ เช่ือมต่อ หมู่ที่ 3  
ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5  
ตำบลหนองยายโต๊ะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหมู่ที่ 5 ตำบลหนองยายโต๊ะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

12 
18 
30 

 
40.00 
60.00 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
- 

10 
6 
10 
4 
- 

30 

 
- 

33.33 
20.00 
33.33 
13.34 

- 
100.00 

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

รวม 

 
11 
10 
6 
2 
1 
- 

30 

 
36.67 
33.33 
20.00 
6.67 
3.33 

- 
100.00 

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

รวม 

 
18 
7 
5 
- 
- 
- 

30 

 
60.00 
23.33 
16.67 

- 
- 
- 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 18 ราย (ร้อยละ 60.00) มีอายุ  20 – 30 ปี และอายุ  41 – 50 ปี  
จำนวนละ 10 ราย (ร ้อยละ 33.33) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 11 ราย (ร ้อยละ 36.67)  
อาชีพเกษตรกร จำนวน 18 ราย (ร้อยละ 60.00)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหมู่ที่ 5 ตำบลหนองยายโต๊ะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.63 
 

4.47 
 

4.50 
 

4.47 
 

4.53 

0.556 
 

0.681 
 

0.682 
 

0.507 
 

0.507 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.52 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลหนองยายโต๊ะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางท่าโขลง - หวัไผ่ ถึง หนองชะโด  
หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม เชื่อมต่อ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวดัลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน 
ลาดยางท่าโขลง - หัวไผ่ ถึง หนองชะโด หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม เชื่อมต่อ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากถนนลาดยางท่าโขลง - หัวไผ่ ถึง หนองชะโด หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม เชื่อมต่อ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

13 
17 
30 

 
43.33 
56.67 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
- 
7 
8 
8 
6 
1 
30 

 
- 

23.33 
26.67 
26.67 
20.00 
3.33 

100.00 
3. การศึกษา 

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

รวม 

 
15 
11 
1 
3 
- 
- 

30 

 
50.00 
36.67 
3.33 
10.00 

- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 
      - ลูกจ้าง 
      - ว่างงาน  

รวม 

 
9 
12 
6 
- 
1 
2 
1 
1 
30 

 
30.00 
40.00 
20.00 

- 
3.33 
6.67 
3.33 
3.33 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 17 ราย (ร้อยละ 56.67) มีอายุ  31 – 40 ปี และอายุ  41 – 50 ปี  
จำนวนละ 8 ราย (ร้อยละ 26.67) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ราย (ร้อยละ 50.00) อาชีพรับจ้าง 
จำนวน 12 ราย (ร้อยละ 40.00)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากถนนลาดยางท่าโขลง - หัวไผ่ ถึง หนองชะโด หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม เชื่อมต่อ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.33 
 

4.30 
 

4.23 
 

4.27 
 

4.37 

0.606 
 

0.596 
 

0.774 
 

0.785 
 

0.669 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.30 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางท่าโขลง - หัวไผ่ ถึง หนองชะโด หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม เชื่อมต่อ ตำบลมหาสอน  
อำเภอบ้านหมี ่จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 คิดเป็นร้อยละ  
86.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากถนนลาดยาง ลบ.ถ. 1-0063 ถึง วัดทรัพย์ราษฎร์ หมู่ที่ 7  
ตำบลซับจำปา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวดัลพบรุี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากถนนลาดยาง ลบ.ถ.  
1-0063 ถึง วัดทรัพย์ราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลซับจำปา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  
จากถนนลาดยาง ลบ.ถ. 1-0063 ถึง วัดทรัพย์ราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลซับจำปา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวลำ  
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

10 
20 
30 

 
33.33 
66.67 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
- 
1 
4 
5 
11 
9 
30 

 
- 

3.33 
13.33 
16.67 
36.67 
30.00 
100.00 

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

รวม 

 
21 
7 
- 
1 
- 
1 
1 
30 

 
70.00 
23.34 

- 
3.33 

- 
3.33 
3.33 

100.00 
4. อาชีพ 

4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 
      - ไม่ระบุ 

รวม 

 
15 
12 
2 
- 
- 
1 
1 
30 

 
50.00 
40.00 
6.67 

- 
- 

3.33 
3.33 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 20 ราย (ร้อยละ 66.67) มี อายุ 51 – 60 ปี  จำนวน 11 ราย  
(ร้อยละ 36.67) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 21 ราย (ร้อยละ 70.00) อาชีพเกษตรกร จำนวน 15 ราย 
(ร้อยละ 50.00)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากถนนลาดยาง 
ลบ.ถ. 1-0063 ถึง วัดทรัพย์ราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลซับจำปา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวลำ  
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.63 
 

4.40 
 

4.43 
 

4.43 
 

4.50 

0.615 
 

0.498 
 

0.504 
 

0.568 
 

0.509 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.48 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  
จากถนนลาดยาง ลบ.ถ. 1-0063 ถึง วัดทรัพย์ราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลซับจำปา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวลำ  
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
คิดเป็นร้อยละ 90.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม ตำบลวังทอง 
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเกตุ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete  
สายหมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเกตุ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ  
จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt 
Concrete สายหมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเกตุ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ 
จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

11 
19 
30 

 
36.67 
63.33 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
- 
3 
10 
5 
8 
4 
30 

 
- 

10.00 
33.33 
16.67 
26.67 
13.33 
100.00 

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

รวม 

 
12 
10 
1 
5 
2 
- 

30 

 
40.00 
33.33 
3.33 
16.67 
6.67 

- 
100.00 

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

รวม 

 
16 
7 
4 
2 
- 
1 
1 
30 

 
53.33 
23.33 
13.33 
6.68 

- 
3.33 
3.33 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 19 ราย (ร้อยละ 63.33) มี อายุ 31 – 40 ปี  จำนวน 10 ราย  
(ร้อยละ 33.33) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ราย (ร้อยละ 40.00) อาชีพเกษตรกร จำนวน 16 ราย 
(ร้อยละ 53.33)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt 
Concrete สายหมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเกตุ ตำบลโคกเจริญ  
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.53 
 

4.57 
 

4.50 
 

4.23 
 

4.47 

0.629 
 

0.504 
 

0.509 
 

0.898 
 

0.776 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.46 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว  
Asphalt Concrete สายหมูท่ี่ 1 บ้านห้วยสาราม ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเกตุ ตำบลโคกเจริญ  
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
คิดเป็นร้อยละ 89.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโค้งลำสนธิ - บ้านท่าข้าม หมูท่ี่ 6  
ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ถนน 205 และ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโค้ง 
ลำสนธิ - บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 6 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ถนน 205 และ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโค้งลำสนธิ - บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 6 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ถนน 205 และ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ  
จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

11 
19 
30 

 
36.67 
63.33 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
1 
8 
8 
3 
4 
6 
30 

 
3.33 
26.67 
26.67 
10.00 
13.33 
20.00 
100.00 

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

รวม 

 
11 
11 
5 
3 
- 
- 

30 

 
36.67 
36.67 
16.66 
10.00 

- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 
      - ไม่ระบุ 

รวม 

 
1 
22 
3 
2 
1 
1 
1 
30 

 
3.33 
73.33 
10.00 
6.68 
3.33 
3.33 
3.33 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 19 ราย (ร้อยละ 63.33) มีอายุ 20 – 30 ปี และอายุ  31 – 40 ปี  
จำนวนละ 8 ราย (ร้อยละ 26.67) การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวนละ 11 ราย 
(ร้อยละ 36.67) อาชีพรับจ้าง จำนวน 22 ราย (ร้อยละ 73.33)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโค้งลำสนธิ - บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 6 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ถนน 205 และ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ  
จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.50 
 

4.23 
 

4.33 
 

4.23 
 

4.30 

0.630 
 

0.626 
 

0.661 
 

0.504 
 

0.466 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.32 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านโค้งลำสนธิ - บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 6 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ถนน 205 และ ตำบลหนองรี  
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  
คิดเป็นร้อยละ 86.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูท่ี่ 4 บ้านหนองเกตุ กลุม่พระบาท ตำบลหนองรี 
เช่ือมต่อ ตำบลลำสนธิ และตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวดัลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4  
บ้านหนองเกตุ กลุ่มพระบาท ตำบลหนองรี เชื่อมต่อ ตำบลลำสนธิ และตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ กลุ่มพระบาท ตำบลหนองรี เชื่อมต่อ ตำบลลำสนธิ และตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ  
จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

11 
19 
30 

 
36.67 
63.33 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
1 
8 
8 
3 
4 
6 
30 

 
3.33 
26.67 
26.67 
10.00 
13.33 
20.00 
100.00 

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

รวม 

 
11 
11 
5 
3 
- 
- 

30 

 
36.67 
36.67 
16.66 
10.00 

- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

4.1  เกษตรกร 
4.2  รับจ้าง 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4.4  รับราชการ 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
4.6  อื่น ๆ 
      - ไม่ระบุ 

รวม 

 
11 
22 
3 
2 
1 
1 
1 
30 

 
3.33 
73.33 
10.00 
6.68 
3.33 
3.33 
3.33 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 19 ราย (ร้อยละ 63.33) มีอายุ  20 – 30 ปี และอายุ 31 – 40 ปี  
จำนวนละ 8 ราย (ร้อยละ 26.67) การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวนละ 11 ราย 
(ร้อยละ 36.67) อาชีพรับจ้าง จำนวน 22 ราย (ร้อยละ 73.33)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ กลุ่มพระบาท ตำบลหนองรี เชื่อมต่อ ตำบลลำสนธิ และตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ  
จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.50 
 

4.23 
 

4.33 
 

4.23 
 

4.30 

0.630 
 

0.626 
 

0.661 
 

0.504 
 

0.466 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.32 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ กลุ่มพระบาท ตำบลหนองรี เชื่อมต่อ ตำบลลำสนธิ และตำบลเขารวก  
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  
คิดเป็นร้อยละ 86.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเยี่ยม - บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 2,3  
ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุร ี
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเยี่ยม -  
บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 2,3 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านท่าเยี่ยม - บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 2,3 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
รวม 

14 
16 
30 

 
46.67 
53.33 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
- 
- 
- 

13 
9 
8 
30 

 
- 
- 
- 

43.33 
30.00 
26.67 
100.00 

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

รวม 

 
22 
7 
- 
1 
- 
- 

30 

 
73.33 
23.34 

- 
3.33 

- 
- 

100.00 
4. อาชีพ 

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

รวม 

 
21 
7 
2 
- 
- 
- 

30 

 
70.00 
23.33 
6.67 

- 
- 
- 

100.00 
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สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 53.33) มี อายุ  41 – 50 ปี  จำนวน 13 ราย  
(ร้อยละ 43.33) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 22 ราย (ร้อยละ 73.33) อาชีพเกษตรกร จำนวน 21 ราย 
(ร้อยละ 70.00)  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านท่าเยี่ยม - บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 2,3 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรงตามความ
ต้องการเพียงใด 
2. สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรได้เพียงใด 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้มากน้อย
เพียงใด 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ต่อโครงการเพียงใด 
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการดำเนินโครงการ
เพียงใด 

4.57 
 

4.60 
 

4.70 
 

4.37 
 

4.80 

0.728 
 

0.621 
 

0.466 
 

0.765 
 

0.407 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.61 - มากที่สุด 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านท่าเยี่ยม - บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 2,3 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี   
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- ไม่มี 
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 
คนชราบ้านลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
 รวม 

15 
35 
50 

 
30.00 
70.00 
100.00 

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 

รวม 

 
- 

13 
22 
13 
2 
50 

 
- 

26.00 
44.00 
26.00 
4.00 

100.00 
3. การศึกษา 

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

 รวม 

 
29 
5 
3 
1 
2 
10 
10 
50 

 
58.00 
10.00 
6.00 
2.00 
4.00 
20.00 
20.00 
100.00 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 35 ราย (ร ้อยละ 70) มีอายุ 70 – 79 ปี จำนวน 22 ราย  
(ร้อยละ 44) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 29 ราย (ร้อยละ 58)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ท่านมีความพึงพอใจอาหารที่ได้รับประทานครบทุกมื้อ 
มากน้อยเพียงใด 
2. ท่านมีความพึงพอใจเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหลับ
นอนที่ได้รับ มากน้อยเพียงใด 
3. ท่านมีความพึงพอใจในสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นที่ได้รับ 
มากน้อยเพียงใด 
4. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์ และทำให้คุณภาพ
ชีวิตของท่านดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

3.66 
 

3.88 
 

3.78 
 

4.02 

1.171 
 

0.918 
 

0.996 
 

0.795 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

เฉลี่ยทุกประเด็น 3.83 - มาก 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83  
คิดเป็นร้อยละ 77.00 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

- มีความสุขสบาย อ่ิมทุกม้ือ 
- ต้องการให้เบิกผ้าอ้อมเพ่ิม 
- ไม่พอใจในเรื่องอาหาร ข้าวต้มน้อยบางครั้ง ข้าวบางครั้งแข็ง บางครั้งอ่อน และกับข้าว 
ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์ 
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โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก 
การดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (ครั้ง) เป้าหมายเชิงปริมาณ ผลการดำเนินงาน

ตามตัวชี้วัด ตามแผน ปฏิบัติจริง กำหนดไว ้ ปฏิบัติได้จริง 

1. ออกหน่วยศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก 

ตุลาคม 
2563 ถึง
กันยายน 
2564 

ตุลาคม 
2563 ถึง
กันยายน 
2564 

จำนวน 12 
ครั้ง 

จำนวน  
18 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

- ออกหน่วย
ศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุเคลื่อนที่
เชิงรุก จำนวน 18 
ครั้ง 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 2 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
217 ราย 
- เยี่ยมครอบครัว
ผู้สูงอายุ 16 ครั้ง 
จำนวน 34 
ครอบครัว 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดร้อย
ละ 95.00 

 
***ในปี 2564 มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในช่วงเมษายน 2564 เป็นต้นมา ไม่สามารถจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มผู้สูงอายุได้ จึงคงเหลือเพียงกิจกรรม การเยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้าน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 

ผลที่ได้รับจากการทำโครงการ 
1. หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี จำนวน 2 แห่ง ได้แนวทางในการจัดกิจกรรม

สำหรับผู้สูงอายุ 
 2. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 217 ราย ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ได้เห็นคุณค่าของ
ตนเอง และมีพลังในการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน 
 3. ครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 34 ครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 1. จากการออกหน่วยเคลื่อนที่ แต่ละพื้นที่ดำเนินโครงการมีสภาพสังคม ลักษณะชุมชนแตกตางกัน ต้องมี
การปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละแห่ง ต้องใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งควร
ติดตามให้คำแนะนำการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อจำกัดด้านสภาพร่างกายของผู้สูงอายุเอง เช่น การมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวร่างกาย การ
กลั้นขับถ่าย ฯลฯ ทั้งผู้จัดกิจกรรมและเจ้าของสถานที่ควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและระยะเวลาที่
เหมาะสม 
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 3. การจัดกิจกรรมช่วงการประชุมกลุ่มย่อยผู้สูงอายุ ในการพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
ประสบปัญหาความเดือดร้อน หรือป่วย/พิการติดบ้านติดเตียง เจ้าหน้าที่ต้องสังเกตกระบวนการกลุ่มอย่างใกล้ชิด 
และช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการกล้าแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการถูกโน้มน้าวหรือถูก ลิดรอน
ความคิดเห็นจากบุคคลที่มีอิทธิพลมากกว่า 
 4. ในปีงบประมาณ 2564 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในช่วงเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา 
ไม่สามารถจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุได้ จึงคงเหลือเพียงกิจกรรมการเยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุตามบ้าน  
ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยต้องระมัดระวังป้องกันการรับและนำเชื้อโรคไปสู่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มท่ีเปราะบาง 
สามารถติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่าย 
งานที่จะดำเนินต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการนี้แล้ว 
 จากผลการดำเนินโครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก ทำให้หน่วยงาน/องค์กรต่างๆที่ดูแลผู้สูงอายุ 
ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ โดยหลายแห่งมีความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้ให้ กับ
หน่วยงานอื่นๆ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินโครงการฯ นี้ต่อไป ในปีงบประมาณ 2565 โดยเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ใน
การจัดกิจกรรมให้กับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆท่ีดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ในครั้งต่อไป 
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โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการประจำสัปดาห์ กิจกรรมมินิวอล์คแรลลี่สำหรับผู้สูงอายุ 
ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีและในชุมชน 
การดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา (ครั้ง) เป้าหมายเชิงปริมาณ ผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด ตามแผน ปฏิบัติจริง กำหนดไว ้ ปฏิบัติได้จริง 

1. ก ิ จกร รมน ั นทนาการ
ประจำสัปดาห์ 

ทุกวัน
พฤหัสบดี
ตั้งแต่
เดือน
ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

ทุกวัน
อังคาร
และวัน
พฤหัสบดี
ตั้งแต่
เดือน
ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

46 ครั้ง 55 ครั้ง - จัดกิจกรรม
นันทนาการให้แก่
ผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์ฯ 
จำนวน 55 ครั้ง 
- ผู้สูงอายุที่ร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
ในระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ 85.00 

ปัญหาและอุปสรรค 
 การจัดกิจกรรมนันทนาการประจำสัปดาห์ แบ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุที่แข็งแรงและผู้สูงอายุที่
ไม่แข็งแรง หมุนเวียนกันแต่ละสัปดาห์ ซึ่งการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรง จะต้องเลือกจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ต้องเป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ซึ่งบางครั้งค่อนข้างยุ่งยากที่จะ
จัดหากิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรง และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 สถานสงเคราะห์ฯ จึงงดจัดกิจกรรมมินิวอร์คแรลลี่ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องเชิญผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วม
ด้วย และเป็นกิจกรรมที่มีจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมกลุ่มจำนวนรวมกันมากกว่า 25 คน ซึ่งตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี  
ที่ 4453/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้ามการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกัน
มากกว่า 25 คน 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 วางแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการประจำสัปดาห์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนด
กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรง 
ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการดำเนินโครงการ 
 ผู ้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เป็นสื ่อให้ใช้ชีวิต ร่วมกันอย่างมีความสุข 
สนุกสนาน มีสัมพันธภาพที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี 
งานที่จะดำเนินต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการนี้แล้ว  
 จากผลการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการประจำสัปดาห์ กิจกรรมมินิวอล์คแรลลี่ สำหรับผู้สูงอายุ
ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีและในชุมชน ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข 
สนุกสนาน เกิดสัมพันธภาพที่ดี เห็นควรให้ดำเนินโครงการฯ นี้ต่อไปในปีงบประมาณ 2565 
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โครงการภาพยนตร์ยาบำรุงผู้สูงอายุ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการภาพยนตร์ยาบำรุงผู้สูงอายุ 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการภาพยนตร์ยาบำรุงผู้สูงอายุ 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
    รวม 

10 
20 
30 

 
33.33 
66.67 
100.00 

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

    รวม 

 
- 
6 
20 
4 
- 

30 

 
- 

20.00 
66.67 
13.33 

- 
100.00 

3. สถานภาพ 
3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หม้าย/หย่า/แยก 

    รวม 

 
6 
2 
22 
30 

 
20.00 
6.67 
73.33 
100.00 

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

    รวม 

 
6 
19 
3 
- 
2 
30 

 
20.00 
63.33 
10.00 

- 
6.67 

100.00 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 20 ราย (ร้อยละ 66.67) มีอายุ 70 – 79  ปี จำนวน 20 ราย (ร้อยละ 
66.67) สถานภาพ หม้าย/หย่า/แยก จำนวน 22 ราย (ร้อยละ 73.33) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 19 ราย 
(ร้อยละ 63.33) 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการภาพยนตร์ยาบำรุงผู้สูงอายุ 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรสามารถ
สะท้อนความคิดในหัวข้อต่าง ๆ ได้ 

26 2 1 1 - 30 

2. ความเหมาะสมของสถานที่ 24 4 1 1 - 30 

3. ระยะเวลาในการชมภาพยนตร์มีความ
เหมาะสม 

32 12 2 - - 30 

4. ภาพยนตร์ที่ฉายแต่ละครั้งมีความ
น่าสนใจน่าติดตาม 

20 9 1 1 - 30 

5. ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรม
นี้เพียงใด 

22 5 2 1 - 30 

รวม 108 32 7 3 - 150 
คิดเป็นร้อยละ 72.00 21.33 4.67 2.00 - 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 93.00 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.63 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการภาพยนตร์ยาบำรุง
ผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 คิดเป็นร้อยละ 93.00 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 



~ 98 ~ 
 

โครงการภูมิปัญญากับคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการภูมิปัญญากับคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการภูมิปัญญากับคุณค่าในตนเองของ
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
    รวม 

10 
17 
27 

 
37.04 
62.96 
100.00 

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

    รวม 

 
- 
8 
14 
4 
1 
27 

 
- 

29.63 
51.85 
14.81 
3.70 

100.00 
3. สถานภาพ 

3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หม้าย/หย่า/แยก 

    รวม 

 
12 
6 
9 
27 

 
44.44 
22.22 
33.33 
100.00 

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

    รวม 

 
5 
15 
6 
- 
1 
27 

 
18.52 
55.56 
22.22 

- 
3.70 

100.00 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 17 ราย (ร้อยละ 62.96) มีอายุ 70 – 79  ปี จำนวน 14 ราย (ร้อยละ 
51.85) สถานภาพ โสด จำนวน 12 ราย (ร้อยละ 44.44) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ราย (ร้อยละ 
55.56) 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการภูมิปัญญากับคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ 
ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรได้อย่าง
เหมาะสม 

24 1 1 1 - 27 

2. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ 26 1 - - - 27 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ 25 1 1 - - 27 

4. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 24 3 - - - 27 

5. หัวข้อในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมีความ
น่าสนใจ 

26 1 - - - 27 

6. ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือในการ
จัดกิจกรรม 

26 1 - - - 27 

7. ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรม
นี้เพียงใด 

26 1 - - - 27 

รวม 177 9 2 1 - 189 
คิดเป็นร้อยละ 93.65 4.76 1.06 0.53 - 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 98.00 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.92 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการภูมิปัญญากับคุณค่า 
ในตนเองของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 คิดเป็นร้อยละ 98.00 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- กิจกรรมมีประโยชน์และน่าสนใจ ทุกครั้งที่ทำกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
- ต้องการให้มีกิจกรรมมากกว่านี้ 
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โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่องปาก 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่องปาก 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่องปาก 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
    รวม 

9 
26 
35 

 
25.71 
74.29 
100.00 

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

    รวม 

 
4 
12 
16 
3 
- 

35 

 
11.43 
34.29 
45.71 
8.57 

- 
100.00 

3. สถานภาพ 
3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หม้าย/หย่า/แยก 

    รวม 

 
13 
7 
15 
35 

 
31.14 
20.00 
42.86 
100.00 

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

    รวม 

 
4 
19 
7 
1 
4 
- 

35 

 
11.43 
54.29 
20.00 
2.86 
11.43 

- 
100.00 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 26 ราย (ร้อยละ 74.29) มีอายุ 70 – 79  ปี จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 
45.71) สถานภาพ หม้าย/หย่า/แยก จำนวน 15 ราย (ร้อยละ 42.86) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 19 ราย 
(ร้อยละ 54.29) 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่องปาก 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความ
ชัดเจน 

33 2 - - - 35 

2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการให้
ความรู้ 

29 6 - - - 35 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ 30 4 1 - - 35 

4. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 29 6 - - - 35 

5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

33 2 - - - 35 

รวม 154 20 1 - - 175 
คิดเป็นร้อยละ 88.00 11.43 8.60 - - 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 98.00 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.87 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
ในช่องปาก มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 98.00 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ไม่มี 
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โครงการรักษ์ฟัน 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการรักษ์ฟัน 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการรักษ์ฟัน 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
    รวม 

15 
16 
31 

 
48.39 
51.61 
100.00 

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

    รวม 

 
12 
6 
11 
2 
- 

31 

 
38.71 
19.35 
35.48 
6.45 

- 
100.00 

3. สถานภาพ 
3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หม้าย/หย่า/แยก 

    รวม 

 
22 
1 
8 
31 

 
70.97 
3.23 
25.81 
100.00 

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

    รวม 

 
5 
17 
4 
3 
2 
31 

 
16.13 
54.84 
12.90 
9.68 
6.45 

100.00 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 16 ราย (ร้อยละ 51.61) มีอายุ ต่ำกว่า 60 ปี จำนวน 12 ราย (ร้อยละ 
38.71) สถานภาพ โสด จำนวน 22 ราย (ร้อยละ 70.97) การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 17 ราย (ร้อยละ 
54.84) 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการรักษ์ฟัน 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยคำพูดที่สุภาพ 
ยิ้มแย้ม แจ่มใส 

28 3 - - - 31 

2. ได้รับการตรวจครอบคลุมสุขภาพใน 
ช่องปาก 

23 7 1 - - 31 

3. ได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ 
ช่องปาก 

24 7 - - - 31 

4. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 

23 7 1 - - 31 

5. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือทาง
ทันตกรรม ที่ใช้ในการให้บริการรักษา 

16 11 4 - - 31 

6. ผลที่ได้จากการรักษาทางทันตกรรมตรง
ตามความต้องการ 

23 7 - 1 - 31 

7. ความพึงพอใจโดยรวมจากการรักษาทาง
ทันตกรรม 

21 9 - 1 - 31 

8. ยินดีที่จะเข้ารับการรักษาเมื่อตรวจพบ
ปัญหาสุขภาพอ่ืน ๆ 

25 5 1 - - 31 

รวม 158 51 7 2 - 217 
คิดเป็นร้อยละ 72.81 23.20 3.23 0.92 - 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 82.00 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.69 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการรักษ์ฟัน มีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 คิดเป็นร้อยละ 82.00 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ขอบคุณท่ีเอาใจใส่คนชรา 
- มีกิจกรรมนันทนาการ เป็นระยะ ให้ความสนุกสนาน 
- ต้องการติดป้ายความรู้เกี่ยวกับโรคที่เก่ียวกับการบำรุงรักษาฟัน โรคทางช่องปาก 
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โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 
สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีและในชุมชน 

การดำเนินการ  สามารถดำเนินการได้ จำนวน 21 ครั้ง เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 2564  
อยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างสถานสงเคราะห์ฯ  
จึงงดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก หากเป็นกิจกรรมที่ต้องออกไปภายนอก ได้ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมเป็นจัดภายในสถานสงเคราะห์ฯ รวมทั้งกิจกรรมนิมนต์พระมาบรรยายธรรม ก็ปรับรูปแบบเป็นเปิดเสียง
ตามสายบรรยายธรรมแทน ทำให้สามารถดำเนินโครงการได้ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (ครั้ง) เป้าหมายเชิงปริมาณ ผลการดำเนินงานตาม

ตัวชี้วัด ตามแผน ปฏิบัติจริง กำหนดไว้ ปฏิบัติได้จริง 
1 กิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ์
ฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

28 
กรกฎาคม 
2564 

27
กรกฎาคม 
2564 

1 ครั้ง 1 ครั้ง - จัดกิจกรรมเก่ียวกับรัฐ
พิธีในสถานสงเคราะห์ฯ 
1 ครั้ง  
- ผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม
มีความสุขจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 95.08 

2 กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณพระ
บรมราชินี 

3 มิถุนายน 
2564 

3 มิถุนายน 
2564 

1 ครั้ง 1 ครั้ง - จัดกิจกรรมเก่ียวกับรัฐ
พิธีในสถานสงเคราะห์ฯ 
1 ครั้ง  
- ผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม
มีความสุขจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 91.38 

3 กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 
 
 

12 สิงหาคม 
2564 

11สิงหาคม 
2564 

1 ครั้ง 1 ครั้ง - จัดกิจกรรมเก่ียวกับรัฐ
พิธีในสถานสงเคราะห์ฯ 
1 ครั้ง  
- ผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม
มีความสุขจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 94 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (ครั้ง) เป้าหมายเชิงปริมาณ ผลการดำเนินงานตาม

ตัวชี้วัด ตามแผน ปฏิบัติจริง กำหนดไว้ ปฏิบัติได้จริง 
4 กิจกรรมเปิดเสียง

ตามสายบรรยาย
ธรรม (ปรับแทน
กิจกรรมนิมนต์
พระสงฆ์มา
บรรยายธรรม ช่วง
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019) 

ทุกวันพุธที่ 
3 ของเดือน
ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 
2563 – 
สิงหาคม 
2564 หรือ
ตามวันที่
เหมาะสม 

ทุกวันพุธที่ 
3 ของเดือน
ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 
2563 – 
สิงหาคม 
2564 หรือ
ตามวันที่
เหมาะสม 

10 ครั้ง 11 ครั้ง - จัดกิจกรรมเก่ียวกับ 
ศาสนพิธีในสถาน
สงเคราะห์ 11 ครั้ง 
- ผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม
มีความสุขจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับดี
มากที่สุด ร้อยละ 82.47 

5 กิจกรรมในวัน
สำคัญทางศาสนา 
- วันออกพรรษา 
(วันตักบาตรเทโว
โรหณะ) 
- วันมาฆบูชา 
 
 
- วันวิสาขบูชา 
 
 
- วันอาสาฬหบูชา 
 
 
- วันเข้าพรรษา 
จัดกิจกรรม ดังนี้ 

(1) หล่อ
เทียน
พรรษา 

(2) ถวาย
เทียน
พรรษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
3 ตุลาคม 
2563 
26
กุมภาพันธ์ 
2564 
26 
พฤษภาคม 
2564 
24 
กรกฎาคม 
2564 
25
กรกฎาคม 
2564 

 
 
3 ตุลาคม 
2563 
26
กุมภาพันธ์ 
2564 
26 
พฤษภาคม 
2564 
24 
กรกฎาคม 
2564 
 
 
22
กรกฎาคม 
2564 
24
กรกฎาคม 
2564 

 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

- จัดกิจกรรมเก่ียวกับ 
ศาสนพิธีในสถาน
สงเคราะห์ฯ 6 ครั้ง 
- ผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม
มีความสุขจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 87.51 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (ครั้ง) เป้าหมายเชิงปริมาณ ผลการดำเนินงานตาม

ตัวชี้วัด ตามแผน ปฏิบัติจริง กำหนดไว้ ปฏิบัติได้จริง 
6 กิจกรรมงาน

ประเพณีวันลอย
กระทง ประจำปี 
2563 

31 ตุลาคม 
2563 

30 ตุลาคม 
2563 

1 ครั้ง 1 ครั้ง - จัดกิจกรรมเก่ียวกับ
งานประเพณีต่างๆใน
สถานสงเคราะห์ฯ 1 ครั้ง  
- ผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม
มีความสุขจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 86.43 

7 กิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ
และประเพณี
สงกรานต์ 
ประจำปี 2564 

9 เมษายน 
2564  

9 เมษายน 
2564  

1 ครั้ง 1 ครั้ง - จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงาน
ประเพณีต่างๆในสถาน
สงเคราะห์ฯ 1 คร้ัง  
- ผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมี
ความสุขจากการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 86.58 

เฉลี่ยรวมทุกกิจกรรมผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.00 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ในปีงบประมาณ 2564 เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการ
แพร่กระจายเป็นวงกว้าง ทำให้มีผลกระทบกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และกิจกรรมที่
ต้องพาผู้สูงอายุออกไปภายนอกสถานสงเคราะห์ฯ 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานสงเคราะห์ฯ ต้องปรับรูปแบบการ
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยงดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก หากเป็นกิจกรรมที่ต้อง
ออกไปภายนอกสถานสงเคราะห์ฯ ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นจัดภายในสถานสงเคราะห์ฯ รวมทั้งกิจ กรรม
นิมนต์พระมาบรรยายธรรม ก็ปรับรูปแบบเป็นเปิดเสียงตามสายบรรยายธรรมแทน 
ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการดำเนินโครงการ 
 ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมเกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ 
ทำให้ได้รับความสงบสุขทางใจมากขึ้น มีแนวคิดในการปฏิบัติตน อย่างผาสุก สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
งานที่จะดำเนินต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการนีแ้ล้ว 
 จากผลการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี 
สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์บ้านคนชราลพบุรีและในชุมชน ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ได้ทำกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น การสวดมนต์ นั่งสมาธิ หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาที่ตำหนัก
รับรองสมเด็จพระสังฆราช ทำให้เกิดความสงบ ผ่อนคลายความทุกข์  ความวิตกกังวล และมีความสุขยิ ่งขึ้น 
เห็นสมควรให้ดำเนินโครงการฯ นี้ต่อไป ในปีงบประมาณ 2565 
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โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 
คนชราบ้านลพบุรี 
การดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (ครั้ง) เป้าหมายเชิงปริมาณ ผลการดำเนินงาน

ตามตัวชี้วัด ตามแผน ปฏิบัติจริง กำหนดไว้ ปฏิบัติจริง 
1. จัดอบรมและ

ให้บริการใช้แทบเล็ต
ในการสืบค้นข้อมูล
ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตสำหรับ
ผู้สูงอายุ โดยบูรณา
การร่วมกับกองทุน
วิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง
และมูลนิธิมิตราทร 

ตุลาคม 2563 
ถึง กันยายน 
2564 

ตุลาคม 2563 
ถึง กันยายน 
2564 

จำนวน 70 
ราย 

จำนวน 
52 ราย 

- จัดอบรมการใช้
แทบเล็ตและแอพลิ
เคชั่นในการสืบค้น
ข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตสำหรับ
ผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์ จำนวน 
2 ครั้ง ครั้งละ 26 
ราย ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 
93.00 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ มีประสาทรับรู้ด้านต่าง ๆ ไม่เท่ากัน เช่น การได้ยิน การมองเห็น การสัมผัส 
ความจำ ฯลฯ การสอนจึงจำเป็นต้องแบ่งกลุ่ม ตามความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้ และใช้การฝึกทักษะ 

2. มีอุปกรณ์แทบเล็ตไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 

3. ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการนี้ เนื่องจากยังไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุก
อาคาร 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

1. แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ตามความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้ พร้อมทั้งใช้เทคนิคการสอน
และการฝึกทักษะทบทวนแบบซ้ำไปซ้ำมาหลาย ๆ ครั้ง 

2. จัดแบ่งกลุ่มการให้บริการเป็นรอบ 

3. ควรติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกอาคารภายในสถานสงเคราะห์ฯ 

ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการดำเนินโครงการ 

 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถสืบค้นข้อมูล หรือติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
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งานที่จะดำเนินต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการนีแ้ล้ว 

 จากผลการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านลพบุรี ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสาร สาระและความบันเทิงต่าง ๆ  
หรือติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแบบหลากหลาย เห็นสมควรให้
ดำเนินโครงการนี้ในปีงบประมาณ 2565 โดยเพิ่มพ้ืนที่การให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกอาคาร
ต่อไป 
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โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ดำเนินการจัดเก็บและจัดจ้างบริษัทเอกชน มาทำการจัดเก็บขยะอันตรายเพ่ือนำไป
กำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 

ตารางสรุปการจัดเก็บขยะอันตรายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2564 

ลำดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี พื้นที่ออกจัดเก็บ 
ปริมาณขยะ 
(กิโลกรัม) 

หมายเหตุ 

1 8 ตุลาคม 2563 อบต.โพธิ์ตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง 52  
2 15 ตุลาคม 2563 อำเภอโคกสำโรง 1,447  
3 15 ตุลาคม 2563 อำเภอหนองม่วง 490  
4 11 พฤศจิกายน 2563 อำเภอเมืองลพบุรี 482  
5 3 ธันวาคม 2563 อำเภอเมืองลพบุรี 216  
6 6 มกราคม 2564 อำเภอเมืองลพบุรี 360  
7 27 มกราคม 2564 อำเภอชัยบาดาล 888  
8 28 มกราคม 2564 อำเภอโคกสำโรง 561  
9 2 กุมภาพันธ์ 2564 อำเภอโคกเจริญ 673  
10 2 กุมภาพันธ์ 2564 อำเภอสระโบสถ์ 183  
11 19 กุมภาพันธ์ 2564 อำเภอเมืองลพบุรี 767  
12 23 กุมภาพันธ์ 2564 อำเภอบ้านหมี่ 1,034  
13 12 มีนาคม 2564 อำเภอท่าวุ้ง 283  
14 16 มีนาคม 2564 อำเภอเมืองลพบุรี 197  
15 25 พฤษภาคม 2564 อำเภอพัฒนานิคม 835  
16 8 มิถุนายน 2564 อำเภอบ้านหมี่ 448  
17 9 มิถุนายน 2564 อำเภอเมืองลพบุรี 477  
18 10 มิถุนายน 2564 อำเภอโคกสำโรง 466  
19 11 มิถุนายน 2564 อำเภอลำสนธิ 421  
20 11 มิถุนายน 2564  อำเภอชัยบาดาล 338  

รวม 10,618  
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โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน  
(ธนาคารน้ำใต้ดิน)  
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ 
น้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 

รวม 

217 
263 
480 

45.20 
54.80 
100.00 

2. อายุ 
2.1  อายุ  ต่ำกว่า 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 

รวม 

 
14 
51 
90 
111 
159 
55 
480 

 
2.90 
10.60 
18.80 
23.10 
33.10 
11.50 
100.00 

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

รวม 
 

 
188 
164 
45 
70 
13 
480 

 
39.20 
36.30 
9.40 
14.60 
2.70 

100.00 

4. อาชีพ 
4.1  เกษตรกร 211 44.00 
4.2  รับจ้าง 133 27.70 
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 39 8.10 
4.4  รับราชการ 56 11.70 
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 23 4.80 
4.6  อื่น ๆ 18 3.80 

          - ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ/พนักงานจ้าง 9 1.90 
          - แม่บ้าน 6 1.27 
          - ข้าราชการบำนาญ 3 0.63 
รวม 480 100.00 
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ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

5.1  อำเภอโคกสำโรง 
      5.1.1 อบต.ถลุงเหล็ก 
      5.1.2 อบต.หลุมข้าว 
5.2  อำเภอสระโบสถ์ 
      5.2.1 อบต.มหาโพธ ิ
      5.2.2 อบต.ทุ่งท่าช้าง 
5.3  อำเภอบ้านหมี่ 
      5.3.1 อบต.พุคา 
      5.3.2 อบต.หนองเมือง 
      5.3.3 อบต.หนองกระเบียน 
      5.3.4 อบต.หนองทรายขาว 
      5.3.5 อบต.บางกะพ้ีดงพลับ 
5.4  อำเภอโคกเจริญ 
      5.4.1 อบต.ยางราก 
      5.4.2 อบต.โคกเจริญ 

รวม 

 
10 
10 
- 

228 
147 
81 
140 
32 
52 
12 
12 
32 
102 
51 
51 
480 

 
2.10 
2.10 

- 
47.50 
30.60 
16.90 
29.20 
6.70 
10.80 
2.50 
2.50 
6.70 
21.30 
10.60 
10.60 
100.00 

สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 263 ราย (ร้อยละ 54.80) มีอายุ 51 – 60 ปี จำนวน 159 ราย  
(ร้อยละ 33.10) มีการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 188 ราย (ร้อยละ 39.20) ประกอบอาชีพ เกษตรกร 
จำนวน 211 ราย (ร้อยละ 44.00) พื ้นที ่ดำเนินการ อำเภอสระโบสถ์ จำนวน 228 ราย (ร้อยละ 47.50) คือ  
อบต.มหาโพธิ จำนวน 147 ราย (ร้อยละ 30.60) 

ส่วนที่ 2  การวัดประสิทธิผลของโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับประสิทธิผลของโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับประสิทธิผล 

1. ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการท่วมขังของน้ำได้มากน้อย
เพียงใด 
2. ช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังได้มากน้อยเพียงใด 
3. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
4. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการในพ้ืนที่
อ่ืน ๆ มากน้อยเพียงใด 
5. ท่านพึงพอใจต่อโครงการนี้มากน้อยเพียงใด 

4.51 
 

4.50 
4.53 
4.50 

 
4.56 

0.678 
 

0.678 
0.665 
0.684 

 
0.678 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกประเด็น 4.52 - มากที่สุด 
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สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ 
น้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

- มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.00 
- มีประสิทธิผลของโครงการโดยรวมในระดับมากท่ีสุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.00 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
- สมควรจัดสรรงบประมาณทำระบบเปิดเพ่ิม เนื่องจากสถานที่มีความพร้อม และเป็นการจัดระบบ

น้ำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
- เป็นการปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เห็นควรทำระบบเปิด เพ่ือให้มีการกักเก็บน้ำไว้

ใช้ใต้ดินตลอดทั้งปี 
- เป็นโครงการที่ดีมาก ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ถูกต้อง เพื่อต่อยอดการทำมาหากินของ

ประชาชน เป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
- เป็นโครงการที่มีประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด 
- ต้องการให้เพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ ณ สถานที่ดำเนินการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ทราบถึงข้อมูลของโครงการ 
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โครงการจัดหาเคร่ืองเล่นสนามสำหรับเด็ก ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ภายในสนามกีฬา
พระราเมศวร 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการจัดหาเครื่องเล่นสนาม 
สำหรับเด็ก ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
    รวม 

49 
51 
100 

 
49.00 
51.00 
100.00 

2. ความสัมพันธ์ของท่านกับผู้เล่นสนามสำหรับเด็ก 
2.1  พ่อ 
2.2  แม่ 
2.3  ปู่/ย่า 
2.4  ลุง/ป้า 
2.5  น้า/อา 

    รวม 

 
18 
17 
34 
12 
19 
100 

 
18.00 
17.00 
34.00 
12.00 
19.00 
100.00 

3. อายุ 
3.1  ต่ำกว่า 20 ปี 
3.2  20 – 30  ปี 
3.3  31 – 40  ปี 
3.4  41 – 50  ปี 
3.5  51 – 60  ปี 

    รวม 

 
9 
18 
30 
23 
20 
100 

 
9.00 
18.00 
30.00 
23.00 
20.00 
100.00 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 51 ราย (ร้อยละ 51) ความสัมพันธ์ของท่านกับผู้เล่นสนามสำหรับเด็ก 
เป็นปู่/ย่า จำนวน 34 ราย (ร้อยละ 34) มีอายุ 31 - 40 ปี จำนวน 30 ราย (ร้อยละ 30)  
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก  
ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่านมีความพึงพอใจที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลพบุรีมีเครื่องเล่นสำหรับเด็ก
ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร 

59 39 2 - - 100 

2. ท่านคิดว่าเครื่องเล่นสนามเป็นการ
ส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กทางด้าน
ร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อ แขน ขา แข็งแรง
และพัฒนาจิตใจและอารมณ์ 

60 35 5 - - 100 

3. ท่านคิดว่าเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก มี
ความปลอดภัยและเหมาะสม 

53 42 5 - - 100 

4. ท่านคิดว่าเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก และความคิดที่
สร้างสรรค ์

68 30 2 - - 100 

รวม 240 146 14 - - 400 
คิดเป็นร้อยละ 60 36.50 3.50 - - 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 91.00 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.56 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการจัดหาเครื่องเล่นสนาม 
สำหรับเด็ก ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 
คิดเป็นร้อยละ 91.00 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 



~ 115 ~ 
 

โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ภายในสนาม
กีฬาพระราเมศวร 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
    รวม 

33 
67 
100 

 
33.00 
67.00 
100.00 

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

    รวม 

 
18 
17 
34 
12 
19 
100 

 
18.00 
17.00 
34.00 
12.00 
19.00 
100.00 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 67 ราย (ร้อยละ 67) มีอายุ 31 - 45 ปี จำนวน 34 ราย (ร้อยละ 34)  
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ภายในสนามกีฬา 
พระราเมศวร 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. จำนวนห้องน้ำมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้มาใช้บริการ 

56 44 - - - 100 

2. ห้องน้ำมีความสะอาด พร้อมใช้บริการ 42 54 4 - - 100 

3. พ้ืน ผนัง โถส้วมกดปัสสาวะ สะอาด ไม่มี
คราบสกปรกอยู่ในสภาพดีพร้อม 

45 47 8 - - 100 

4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาดไม่มี
คราบสกปรกอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
 
 

43 43 14 - - 100 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ใน
สภาพดีไม่รั่วซึมพร้อมใช้งานดี 

45 51 4 - - 100 

รวม 231 239 30 - - 500 
คิดเป็นร้อยละ 46.20 47.80 6.00 - - 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 88.00 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.40 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงห้องน้ำ  
ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร  มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  
คิดเป็นร้อยละ 88.00 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ไม่มี 
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โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้ง 
เนื่องจากเป็นโครงการสำหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล เพื่อทำหน้าที่  
ในการติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (ศูนย์อำเภอ) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 จำนวน 11 อำเภอ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ โดยคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการดังนี้ 

1) เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประชุมเพ่ือซักซ้อมแนวทางและ
ปฏิบัติในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 18 
ธ ันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั ้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  เร ียบร้อยแล้ว  
และผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณได้ประชุมกองฯ เพ่ือวางแผนการดำเนินการเพ่ือการตรวจสอบติดตามการ
ปฏิบัติงานของศูนย์อำเภอและฝ่ายต่าง ๆ 

2) คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์
ประสานงานการเลือกตั ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี                   
(ศูนย์อำเภอ) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 จำนวน 11 อำเภอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบติดตามการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลพบุรี (ศูนย์อำเภอ) จำนวน 11 ฉบับ ลักษณะของแบบติดตามฯ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ จึงได้สรุปรายงาน
การปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลพบุรี (ศูนย์อำเภอ) ดังนี้ 

2.1 การเปิดหีบเลือกตั้งได้ตามเวลา ซึ่งหน่วยเลือกตั้งฯ ของทุกอำเภอสามารถเปิดหีบ
เลือกตั้งได้ตรงตามเวลา 08.00 น. โดยเวลา 07.30 น. มีการตรวจสอบความพร้อมของแต่ละหน่วยเลือกตั้งผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 

(1.1) อำเภอเมืองลพบุรี   จำนวน 343 หน่วย 
(1.2) อำเภอโคกสำโรง  จำนวน 127 หน่วย 
(1.3) อำเภอชัยบาดาล  จำนวน 147 หน่วย 
(1.4) อำเภอบ้านหมี่   จำนวน 123 หน่วย 
(1.5) อำเภอพัฒนานิคม  จำนวน 106 หน่วย 
(1.6) อำเภอท่าวุ้ง   จำนวน   81 หน่วย 
(1.7) อำเภอสระโบสถ์  จำนวน   38 หน่วย 
(1.8) อำเภอท่าหลวง   จำนวน   48 หน่วย 
(1.9) อำเภอโคกเจริญ  จำนวน   38 หน่วย 
(1.10) อำเภอลำสนธิ   จำนวน   50 หน่วย 
(1.11) อำเภอหนองม่วง  จำนวน   55 หน่วย 

 รวมทั้งสิ้น 1,156 หน่วย 
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 2.2 เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ มาปฏิบัติงาน ครบตามคำสั่งจำนวน 11 อำเภอ             
แต่อำเภอพัฒนานิคมมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 1 คน เนื่องจากป่วยเข้าโรงพยาบาลกะทันหัน 
 2.3 ไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งฯ 
 2.4 ไม่มีปัญหา อุปสรรคก่อนวันเลือกตั ้ง และปัญหา อุปสรรคภายในวันเลือกตั้ง                          
มีดังนี้  

2.4.1 อำเภอเมืองลพบุรี และอำเภอชัยบาดาล เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งประเด็นปัญหา 
อุปสรรคคล้ายกัน คือ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) แต่ละหน่วยแจกบัตรเลือกตั้งเกิน เนื่องจากผู้มีสิทธิบาง
รายมีสิทธิเลือกเพียงอย่างเดียว เช่น บางรายมีสิทธิเลือกเฉพาะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบางรายมี
สิทธิเลือกเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  

2.4.2 อำเภอบ้านหมี่ คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ บางรายตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่มีชื่อใน
เขตการเลือกตัง้ เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาโดยให้คำแนะนำตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง กำหนดว่า 
หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียน
บ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือขอเพ่ิมชื่อ – ถอน
ชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน วันสุดท้ายของการเพ่ิมชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 และปัญหาผู้มี
สิทธิเลือกตั้งฯ บางรายไม่มีบัตรประชาชน เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาโดยให้คำแนะนำตามประกาศของสำนักงาน
คณะกรรมการเลือกตั้ง กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ สามารถใช้หลักฐานอ่ืนที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งได้ 
คือ บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ และหนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) เป็นต้น  
 2.5 ข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 

2.5.1 การจัดทำรายชื ่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้งมีปัญหาเล็กน้อย คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั ้งฯ 
ตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่มีชื ่อในเขตการเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ไม่มีบัตรประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ควร
ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตรงตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 

2.5.2 การอนุญาตให้จำหน่ายสุราหลังเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั ้ง อาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาสร้างความรำคาญในช่วงนับคะแนนเลือกตั้ง 

2.5.3 เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ ที่มาปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในด้านการ
สื่อสารและรายงานผ่านไลน์กลุ่มของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
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โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมหลักสตูร “การจัดการความเสี่ยงและการจัดทำรายงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน (เชิงปฏิบัติการ)” 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
    รวม 

11 
41 
52 

 
21.15 
78.85 
100.00 

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

    รวม 

 
- 
3 
20 
13 
16 
52 

 
- 

5.77 
38.46 
25.00 
30.77 
100.00 

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

    รวม 

 
- 

42 
10 
- 

52 

 
- 

80.77 
19.23 

- 
100.00 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 41 ราย (ร้อยละ 78.85) มีอายุ 31 – 40  ปี จำนวน 20 ราย (ร้อยละ 
38.46) การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 42 ราย (ร้อยละ 80.77) 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรง
ตามความต้องการเพียงใด 

20 30 2 - - 52 

2. ท่านคาดว่าจะนำความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

21 31 - - - 52 

3. ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ
อบรม 

21 28 3 - - 52 

4. ระยะเวลาการฝึกอบรมสอดคล้องกับ
หลักสูตร 

17 27 8 - - 52 

รวม 79 116 13 - - 208 
คิดเป็นร้อยละ 37.98 55.77 6.25 - - 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 86.00 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.32 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ 
ของบุคลากร กิจกรรมที่ 1 มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 
86.00 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- เป็นโครงการที่ดี ควรจัดให้มีการอบรมทุกปี 
- วิทยากรบรรยายเข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรม 
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โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมหลักสตูร “ทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานการคลัง 
งานพัสดุ (เชิงวิชาการ)” 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
 ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรโดยรวมโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 

ลักษณะทางประชากร จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        1.1  ชาย 
        1.2  หญิง 
    รวม 

18 
52 
70 

 
25.71 
74.29 
100.00 

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

    รวม 

 
- 

14 
21 
17 
18 
70 

 
- 

20.00 
30.00 
24.29 
25.71 
100.00 

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

    รวม 

 
- 

52 
18 
- 

70 

 
- 

74.29 
25.71 

- 
100.00 

 
สรุป 
 จากตารางที่ 1  สามารถสรุปลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม  คือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 52 ราย (ร้อยละ 74.29) มีอายุ 31 – 40  ปี จำนวน 21 ราย (ร้อยละ 
30.00) การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 52 ราย (ร้อยละ 74.29) 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการตรง
ตามความต้องการเพียงใด 

36 32 2 - - 70 

2. ท่านคาดว่าจะนำความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

36 34 - - - 70 

3. ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ
อบรม 

29 38 3 - - 70 

4. ระยะเวลาการฝึกอบรมสอดคล้องกับ
หลักสูตร 

27 38 5 - - 70 

รวม 128 142 10 - - 280 
คิดเป็นร้อยละ 45.71 50.71 3.57 - - 100 

วัดระดับความพึงพอใจโดยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

= 88.00 

ระดับคะแนนในภาพรวม = 4.42 
 
สรุป 
 จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ
ของบุคลากร กิจกรรมที่ 2 มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 
88.00 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- ไม่มี 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน 
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี 
ข้อมูลจากแบบประเมิน 
1. สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.1 เพศ 
  ชาย    จำนวน    55 คน คิดเป็นร้อยละ 55 
  หญิง    จำนวน   45 คน คิดเป็นร้อยละ 45 
 1.2 อายุ 
  ต่ำกว่า 20 ปี   จำนวน   6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 
  20 – 29   ปี   จำนวน   18 คน คิดเป็นร้อยละ 18 
  30 – 39   ปี   จำนวน   35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 
  40 – 49   ปี   จำนวน   30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
  50 – 59   ปี   จำนวน   10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
  60 ปีขึ้นไป   จำนวน   1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
 1.3 การศึกษา 
  ประถมศึกษา   จำนวน    4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จำนวน    52 คน คิดเป็นร้อยละ 52 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จำนวน    16 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
  ปริญญาตรี   จำนวน    18 คน คิดเป็นร้อยละ 18 
  สูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน    10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
  อ่ืนๆ    จำนวน      0 คน คิดเป็นร้อยละ   0 
 1.4 อาชีพ 
  เกษตรกร   จำนวน    6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 
  ค้าขาย    จำนวน    29 คน คิดเป็นร้อยละ 29 
  รับจ้าง    จำนวน    37 คน คิดเป็นร้อยละ 37 
  รับราชการ   จำนวน    25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
  อ่ืนๆ    จำนวน    3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
2. การให้ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจรและพฤติกรรมเสี่ยงต่อกรเกิดอุบัติเหตุ 
 2.1 ส่วนใหญ่ท่านเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยวิธีการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ขับรถยนต์   จำนวน    61 คน คิดเป็นร้อยละ 61 
  ขับข่ีรถจักรยานยนต์  จำนวน    27 คน คิดเป็นร้อยละ 27 
  ขับข่ีรถจักรยาน   จำนวน      1 คน คิดเป็นร้อยละ   1 
  รถโดยสารประจำทาง  จำนวน    21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 
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  รถจักรยานยนต์รับจ้าง  จำนวน      2 คน คิดเป็นร้อยละ   2 
  อ่ืนๆ    จำนวน      0 คน คิดเป็นร้อยละ   0 

2.2 ท่านสามารถขับรถยนต์ หรือขับข่ีจักรยานยนต์ได้หรือไม่ 
  ได ้    จำนวน    90 คน คิดเป็นร้อยละ  90 

  - รถยนต์  จำนวน    71 คน คิดเป็นร้อยละ  78.89 
  - รถจักรยานยนต์ จำนวน    42 คน คิดเป็นร้อยละ  46.67 

  ไม่ได ้    จำนวน    10 คน คิดเป็นร้อยละ  10  
 2.3 ความเร็วท่านใช้ในการขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 
           ต่ำกว่า 90 กม./ชม.  จำนวน    42 คน คิดเป็นร้อยละ  46.67 

     90 – 100 กม./ชม.  จำนวน    30 คน คิดเป็นร้อยละ  33.34 
     101 – 120 กม./ชม.  จำนวน   18 คน คิดเป็นร้อยละ  20.00 
     เกิน 120 กม./ชม. ขึ้นไป  จำนวน   18 คน คิดเป็นร้อยละ  20.00 

 2.4 ท่านเคยฝ่าฝืนกฎจราจรหรือไม่ 
  เคย    จำนวน   51 คน คิดเป็นร้อยละ  56.67 
   - ขับผ่าไฟแดง  จำนวน     3 คน คิดเป็นร้อยละ    5.88 

  - ขับแซงซ้าย  จำนวน     8 คน คิดเป็นร้อยละ  15.69 
  - ขับสวนทางการจราจร จำนวน     5 คน คิดเป็นร้อยละ    9.80 

    - ข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอย 
     จำนวน     17 คน คิดเป็นร้อยละ  33.34 

- ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด (เกิน 90 กม./ชม.) 
     จำนวน     18 คน คิดเป็นร้อยละ  35.29 

- อ่ืนๆ   จำนวน       0 คน คิดเป็นร้อยละ        0 
    ไม่เคย    จำนวน     39 คน คิดเป็นร้อยละ  43.34 

2.5 ท่านเคยต้องขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์กลับบ้านด้วยตนเองหลังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือไม ่
   ขับเป็นประจำ    จำนวน     19 คน คิดเป็นร้อยละ  21.12 
   ขับบางครั้ง    จำนวน       8 คน คิดเป็นร้อยละ    8.89 
   ไม่เคยขับ    จำนวน     63 คน คิดเป็นร้อยละ  70.00 
   - อาศัยรถเพ่ือน  จำนวน     10 คน คิดเป็นร้อยละ  15.87 
   - ใช้รถสาธารณะ  จำนวน     40 คน คิดเป็นร้อยละ  63.49 
   - ใช้วิธีเดิน  จำนวน       0 คน คิดเป็นร้อยละ        0 
   - ไม่มีรถเป็นของตัวเอง จำนวน       7 คน คิดเป็นร้อยละ  11.11 
   - อ่ืนๆ   จำนวน       3 คน คิดเป็นร้อยละ    4.76 
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2.6 ท่านคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือไม่ในการขับหรือโดยสารรถยนต์ 
  คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง  จำนวน      93 คน คิดเป็นร้อยละ       93 

คาดเข็มขัดนิรภัยเป็นบางครั้ง จำนวน        7 คน คิดเป็นร้อยละ         7 
คาดเข็มขัดนิรภัยนานๆ ครั้ง จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 
ไม่เคยคาดเข็มขัดนิรภัยเลย จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 

2.7 เมื่อขับข่ีรถจักรยานยนต์หรือนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ท่านสวมหมวกกันน็อกหรือไม่ 
สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง  จำนวน      90 คน คิดเป็นร้อยละ       90 
สวมหมวกกันน็อกเป็นบางครั้ง จำนวน      10 คน คิดเป็นร้อยละ       10 
สวมหมวกกันน็อกนานๆ ครั้ง จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 
ไม่เคยสวมหมวกกันน็อกเลย จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 

2.8 ท่านเคยโดยสารรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีคนขับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 
           เคย    จำนวน      19 คน คิดเป็นร้อยละ       19 
           ไม่เคย    จำนวน      81 คน คิดเป็นร้อยละ       81 
3. การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

3.1 หากท่านเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ท่านคิดว่าจะใช้บริการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 จุดบริการน้ำดื่ม   จำนวน      41 คน คิดเป็นร้อยละ       41 

 จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น  จำนวน      26 คน คิดเป็นร้อยละ       26 
 จุดพักรถ    จำนวน      51 คน คิดเป็นร้อยละ       51 
 ไม่ใช้บริการ   จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 

3.2 หากท่านเห็นว่าโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถถนนมีจิตสำนึกท่ีดีและเล็งเห็นถึงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมากน้อยเพียงใด 
 มากที่สุด    จำนวน      62 คน คิดเป็นร้อยละ       62 

 มาก    จำนวน      38 คน คิดเป็นร้อยละ       38 
 ปานกลาง   จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 
 น้อย    จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 
 น้อยที่สุด    จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 

3.3 การเข้าร่วมโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกที่ดีและเล็งเห็นถึงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมากน้อยเพียงใด 
 มากที่สุด    จำนวน      65 คน คิดเป็นร้อยละ       65 

 มาก    จำนวน      35 คน คิดเป็นร้อยละ       35 
 ปานกลาง   จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 
 น้อย    จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 
 น้อยที่สุด    จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 
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3.4 ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตุในปีต่อไปหรือไม่ 
 ต้องการ    จำนวน      97 คน คิดเป็นร้อยละ       97 

 ไม่ต้องการ   จำนวน        3 คน คิดเป็นร้อยละ         3 
4. สรุปผลภาพรวมโครงการ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้เข้าร่วมโครงการรณรงคป์้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี
งบประมาณ 2564 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55 อายุ 30 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 55 การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 52 อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 37 
 ส่วนที่ 2  การให้ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจรและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

1. ส่วนใหญ่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยวิธีการใด 
  พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์มากที่สุด จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาขับข่ี
รถจักรยานยนต์ จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ขับข่ีรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 รถโดยสาร
ประจำทาง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 และน้อยที่สุดเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างจำนวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2 

2. ท่านสามารถขับรถยนต์ หรือขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้หรือไม่ 
พบว่า ส่วนใหญ่สามารถขับรถยนต์ได้ จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 90 โดยส่วนใหญ่ สามารถ

ขับรถยนต์ได้ จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 78.89 และขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.67 และขับรถไม่ได้ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

3. ความเร็วที่ท่านใช้ในการขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วต่ำกว่า 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67   

รองลงมาใช้ความเร็ว 90 – 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34 และน้อยที่สุดใช้ความเร็ว 
100 – 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20  

4. ท่านเคยฝ่าฝืนกฎจราจรหรือไม่ 
พบว่า ส่วนใหญ่เคยขับรถฝ่าฝืนกฎจราจร จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 ส่วนใหญ่ขบัเร็ว

เกินกว่ากฎหมายกำหนด (เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง) จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 และข้ามถนนโดยไม่ใช้
ทางม้าลายหรือสะพานลอย จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34 รองลงมาขับแซงซ้าย จำนวน 8 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 15.69 ขับสวนทางการจราจร จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.86 และน้อยที่สุดคือขับผ่าไฟแดง จำนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 และผู้ที่ไม่เคยขับรถฝ่าฝืนกฎจราจร จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 43.34 

5. ท่านเคยต้องขับรถยนตห์รือจักรยานยนต์กลับบ้านด้วยตนเองหลังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือไม่   

พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยขับ จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 70 โดยส่วนใหญ่เพราะใช้รถสาธารณะ 
จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 63.49 รองลงมาอาศัยรถเพ่ือนกลับ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.87 เพราะไม่มี
รถของตัวเอง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 น้อยที่สุดคือ โดยวิธีอ่ืนๆ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.16 ขับ
เป็นประจำ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21.12 และน้อยที่สุด ขับเป็นบางครั้ง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 
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  6. ท่านคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือไม่ในการขับหรือโดยสารรถยนต์ 
     พบว่า ส่วนใหญ่คาเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 93 รองลงมาคาดเข็มขัด
นิรภัยเป็นบางครั้ง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7 

7. เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์หรือนั่งซ้อนท้ายรถจักยานยนต์ท่านสวมหมวกกันน็อกหรือไม่ 
     พบว่า ส่วนใหญ่สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมาสวม
หมวกกันน็อกเป็นบางครั้ง จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

8. ท่านเคยโดยสารรถยนต์หรือรถจักยานยนต์ที่มีคนขับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 
      พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคย จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81 และเคย จำนวน 19 คน  
คิดเป็นร้อยละ 19 

ส่วนที่ 3 การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 
      1. หากท่านเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ท่านคิดว่าจะใช้บริการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
        พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการใช้บริการจุดพักรถ จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมา  
จุดบริการน้ำดื่ม จำนวน 41 คน และน้อยสุดได้แก่จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26 
      2. หากเห็นว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่มากน้อยเพียงใด 
        พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่มากที่สุด 
จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาอยู่ในระดับมากจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38 
      3. การเข้าร่วมโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกที่ดีและเล็งถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากน้อยเพียงใด 
      พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการนี้สามารถกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกที่ดีและ
เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาอยู่
ในระดับดีมาก จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 
      4. ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในปีต่อไปหรือไม่ 
      พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในปีต่อไป จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 97 และไม่ต้องการจำนวน 3 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 128 ~ 
 

สถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
ข้อมูลจากแบบประเมิน 
1. สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.1 เพศ 
  ชาย    จำนวน    39 คน คิดเป็นร้อยละ 39 
  หญิง    จำนวน   61 คน คิดเป็นร้อยละ 61 
 1.2 อายุ 
  ต่ำกว่า 20 ปี   จำนวน   9 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
  20 – 29   ปี   จำนวน   17 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
  30 – 39   ปี   จำนวน   35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 
  40 – 49   ปี   จำนวน   18 คน คิดเป็นร้อยละ 18 
  50 – 59   ปี   จำนวน   17 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
  60 ปีขึ้นไป   จำนวน   4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 
 1.3 การศึกษา 
  ประถมศึกษา   จำนวน    15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จำนวน    64 คน คิดเป็นร้อยละ 64 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จำนวน      4 คน คิดเป็นร้อยละ   4 
  ปริญญาตรี   จำนวน    15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 
  สูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน      2 คน คิดเป็นร้อยละ   2 
  อ่ืนๆ    จำนวน      0 คน คิดเป็นร้อยละ   0 
 1.4 อาชีพ 
  เกษตรกร   จำนวน    16 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
  ค้าขาย    จำนวน    14 คน คิดเป็นร้อยละ 14 
  รับจ้าง    จำนวน    54 คน คิดเป็นร้อยละ 54 
  รับราชการ   จำนวน    14 คน คิดเป็นร้อยละ 14 
  อ่ืนๆ    จำนวน      2 คน คิดเป็นร้อยละ   2 

2. การให้ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจรและพฤติกรรมเสี่ยงต่อกรเกิดอุบัติเหตุ 
 2.1 ส่วนใหญ่ท่านเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยวิธีการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ขับรถยนต์   จำนวน    36 คน คิดเป็นร้อยละ 36 
  ขับข่ีรถจักรยานยนต์  จำนวน    51 คน คิดเป็นร้อยละ 51 
  ขับข่ีรถจักรยาน   จำนวน      0 คน คิดเป็นร้อยละ   0 
  รถโดยสารประจำทาง  จำนวน    11 คน คิดเป็นร้อยละ 11 
  รถจักรยานยนต์รับจ้าง  จำนวน      2 คน คิดเป็นร้อยละ   2 
  อ่ืนๆ    จำนวน      0 คน คิดเป็นร้อยละ   0 
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2.2 ท่านสามารถขับรถยนต์ หรือขับขี่จักรยานยนต์ได้หรือไม ่
  ได ้    จำนวน    87 คน คิดเป็นร้อยละ  87 

  - รถยนต์  จำนวน    42 คน คิดเป็นร้อยละ  48.28 
  - รถจักรยานยนต์ จำนวน    43 คน คิดเป็นร้อยละ  60.92 

  ไม่ได ้    จำนวน    13 คน คิดเป็นร้อยละ  13  
 2.3 ความเร็วท่านใช้ในการขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 
           ต่ำกว่า 90 กม./ชม.  จำนวน    45 คน คิดเป็นร้อยละ  51.72 

     90 – 100 กม./ชม.  จำนวน    42 คน คิดเป็นร้อยละ  48.28 
     101 – 120 กม./ชม.  จำนวน      0 คน คิดเป็นร้อยละ        0 
     เกิน 120 กม./ชม. ขึ้นไป  จำนวน      0 คน คิดเป็นร้อยละ        0 

 2.4 ท่านเคยฝ่าฝืนกฎจราจรหรือไม่ 
  เคย    จำนวน   23 คน คิดเป็นร้อยละ  26.44 
   - ขับผ่าไฟแดง  จำนวน     5 คน คิดเป็นร้อยละ  21.74 

  - ขับแซงซ้าย  จำนวน     9 คน คิดเป็นร้อยละ  39.13 
  - ขับสวนทางการจราจร จำนวน     4 คน คิดเป็นร้อยละ  17.39 

- ข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอย 
     จำนวน     2 คน คิดเป็นร้อยละ    8.70 

- ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด (เกิน 90 กม./ชม.) 
     จำนวน     7 คน คิดเป็นร้อยละ  30.43 

- อ่ืนๆ   จำนวน       0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 
    ไม่เคย    จำนวน     64 คน คิดเป็นร้อยละ  73.56 
2.5 ท่านเคยต้องขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์กลับบ้านด้วยตนเองหลังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หรือไม ่
    ขับเป็นประจำ   จำนวน     31 คน คิดเป็นร้อยละ  35.63 
   ขับบางครั้ง   จำนวน     21 คน คิดเป็นร้อยละ  24.14 
    ไม่เคยขับ   จำนวน     35 คน คิดเป็นร้อยละ  40.23 
   - อาศัยรถเพ่ือน  จำนวน       6 คน คิดเป็นร้อยละ  17.14 
   - ใช้รถสาธารณะ  จำนวน     25 คน คิดเป็นร้อยละ  71.43 
   - ใช้วิธีเดิน  จำนวน       0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 
   - ไม่มีรถเป็นของตัวเอง จำนวน       9 คน คิดเป็นร้อยละ  25.71 
   - อ่ืนๆ   จำนวน       0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 

2.6 ท่านคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือไม่ในการขับหรือโดยสารรถยนต์ 
  คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง  จำนวน      87 คน คิดเป็นร้อยละ       87 

คาดเข็มขัดนิรภัยเป็นบางครั้ง จำนวน      12 คน คิดเป็นร้อยละ       12 
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คาดเข็มขัดนิรภัยนานๆ ครั้ง จำนวน        1 คน คิดเป็นร้อยละ         1 
ไม่เคยคาดเข็มขัดนิรภัยเลย จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 

2.7 เมื่อขับข่ีรถจักรยานยนต์หรือนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ท่านสวมหมวกกันน็อกหรือไม่ 
  สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง  จำนวน      77 คน คิดเป็นร้อยละ       77 

สวมหมวกกันน็อกเป็นบางครั้ง จำนวน      23 คน คิดเป็นร้อยละ       23 
สวมหมวกกันน็อกนานๆ ครั้ง จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 
ไม่เคยสวมหมวกกันน็อกเลย จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 

2.8 ท่านเคยโดยสารรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีคนขับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 
           เคย    จำนวน      36 คน คิดเป็นร้อยละ       36 
           ไม่เคย    จำนวน      64 คน คิดเป็นร้อยละ       64 
3. การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

3.1 หากท่านเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ท่านคิดว่าจะใช้บริการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 จุดบริการน้ำดื่ม   จำนวน      14 คน คิดเป็นร้อยละ       14 

 จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น  จำนวน      13 คน คิดเป็นร้อยละ       13 
 จุดพักรถ    จำนวน      84 คน คิดเป็นร้อยละ       84 
 ไม่ใช้บริการ   จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 

3.2 หากท่านเห็นว่าโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถถนนมีจิตสำนึกท่ีดีและเล็งเห็นถึงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมากน้อยเพียงใด 
 มากที่สุด    จำนวน      4 คน คิดเป็นร้อยละ       4 

 มาก    จำนวน      45 คน คิดเป็นร้อยละ       45 
 ปานกลาง   จำนวน      51 คน คิดเป็นร้อยละ       51 
 น้อย    จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 
 น้อยที่สุด    จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 

3.3 การเข้าร่วมโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกที่ดีและเล็งเห็นถึงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมากน้อยเพียงใด 
 มากที่สุด    จำนวน      12 คน คิดเป็นร้อยละ       12 

 มาก    จำนวน      46 คน คิดเป็นร้อยละ       46 
 ปานกลาง   จำนวน      42 คน คิดเป็นร้อยละ       42 
 น้อย    จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 
 น้อยที่สุด    จำนวน        0 คน คิดเป็นร้อยละ         0 

3.4 ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตุในปีต่อไปหรือไม่ 
 ต้องการ    จำนวน      95 คน คิดเป็นร้อยละ       95 

 ไม่ต้องการ   จำนวน        5 คน คิดเป็นร้อยละ         5 
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4. สรุปผลภาพรวมโครงการ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้เข้าร่วมโครงการรณรงคป์้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี
งบประมาณ 2564 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61 อายุ 30 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 64 อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 54 
 ส่วนที่ 2  การให้ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจรและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

1. ส่วนใหญ่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยวิธีการใด 
   พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถจักยานยนต์มากท่ีสุด จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมา

ขับข่ีรถยนต์ จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รถโดยสารประจำทาง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11 และน้อย
ที่สุดเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

2. ท่านสามารถขับรถยนต์ หรือขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้หรือไม่ 
พบว่า ส่วนใหญ่สามารถขับรถยนต์ได้ จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 87 โดยส่วนใหญ่ สามารถ

ขับรถจักยานยนต์ได้ จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 60.92 และขับขี่รถยนต์ได้ จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.28 และขับรถไม่ได้ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 

3. ความเร็วที่ท่านใช้ในการขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วต่ำกว่า 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72   

รองลงมาใช้ความเร็ว 90 – 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 48.28  
4. ท่านเคยฝ่าฝืนกฎจราจรหรือไม่ 
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยขับรถฝ่าฝืนกฎจราจร จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 73.56 และผู้ที่เคย

ขับรถฝ่าฝืนกฎจราจร จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 26.44 ส่วนใหญ่ขับแซงซ้าย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
39.13 และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด (เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง) จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43  
ขับฝ่าไฟแดง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 ขับสวนทางการจราจร จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39  
และน้อยที่สุดคือข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอย จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 

5. ท่านเคยต้องขับรถยนตห์รือจักรยานยนต์กลับบ้านดว้ยตนเองหลังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือไม ่

พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยขับ จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 40.23 โดยส่วนใหญ่เพราะใช้รถ
สาธารณะ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมาเพราะไม่มีรถของตัวเอง จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.71 น้อยที่สุดคือ อาศัยรถเพ่ือนกลับ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 ขับเป็นประจำ จำนวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.63 และน้อยที่สุด ขับเป็นครั้งคราว จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14 
    6. ท่านคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือไม่ในการขับหรือโดยสารรถยนต์ 
     พบว่า ส่วนใหญ่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 87 รองลงมาคาดเข็ม
ขัดนิรภัยเป็นบางครั้ง จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และน้อยที่สุดคือ คาดเข็มขัดนานๆครั้ง จำนวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1 
     7. เมื่อขับข่ีรถจักรยานยนต์หรือนั่งซ้อนท้ายรถจักยานยนต์ท่านสวมหมวกกันน็อกหรือไม่ 
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     พบว่า ส่วนใหญ่สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมาสวม
หมวกกันน็อกเป็นบางครั้ง จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 
      8. ท่านเคยโดยสารรถยนต์หรือรถจักยานยนต์ที่มีคนขับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 
      พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคย จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และเคย จำนวน 36 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36 

ส่วนที่ 3 การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 
      1. หากท่านเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ท่านคิดว่าจะใช้บริการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
        พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการใช้บริการจุดพักรถ จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมา  
จุดบริการน้ำดื่ม จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และน้อยสุดได้แก่จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 13 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13 
      2. หากเห็นว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่มากน้อยเพียงใด 
        พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่มากที่สุด 
จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาอยู่ในระดับมากจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 45 และน้อยที่สุดคือ
ระดับมากท่ีสุด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 
      3. การเข้าร่วมโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกที่ดีและเล็งถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากน้อยเพียงใด 
      พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการนี้สามารถกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกที่ดีและ
เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาอยู่
ในระดับปานกลาง จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42 และน้อยที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12 
      4. ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในปีต่อไปหรือไม่ 
      พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในปีต่อไป จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 95 และไม่ต้องการจำนวน 5 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 5 
 

 

 
 
 
 



บทท่ี 5 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 

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/ตำบล ลักษณะของภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ  

 20 
(3) 

19.08 
3 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีข้อมูลประกอบดังนี้ 
- ข้อมูลด้านกายภาพ ประกอบด้วย ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือ
ชุมชนหรือตำบล  

 
หน้าที่ 1 

 - ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งตามธรณีสัณฐาน ประกอบด้วย 
ที่ราบน้ำท่วมถึง ลานตะพักน้ำกลางเก่ากลางใหม่รวมเป็น
ทั้งเนินตะกอน 
รูปพัด ลานตะพักน้ำเก่าพ้ืนผิวที่ถูกกัดกร่อนและเนินเขา 
และภูเขา  

หน้าที่ 2 

 - ลักษณะภูมิอากาศ ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติสภาวะ
อากาศโดยทั่วไปของจังหวัดลพบุรี ตารางแสดงปริมาณ
น้ำฝน ตารางแสดงอุณหภูมิ  

หน้าที่ 3 

 - ลักษณะของดิน ประกอบด้วย จำแนกเป็นกลุ่มดิน  หน้าที่ 4 - 9 
 - ลักษณะของแหล่งน้ำ ประกอบด้วย ข้อมูลลุ่มแม่น้ำ

เจ้าพระยา  
ลุ่มน้ำป่าสัก แม่น้ำบางขาม ลำธารลำสนธิ คลอง
ชลประทานชัยนาท – ป่าสัก ตารางแสดงโครงการอ่างเก็บ
น้ำ ที่ตั้ง ความจุพ้ืนที่ผิวน้ำและพ้ืนที่ชลประทาน  

หน้าที่ 72 - 
75 

 - ลักษณะของไม้และป่าไม้ ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวน
พ้ืนที่ที่กำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ คือ ป่าซับลังกา  
ป่าวังเพลิง ป่าชัยบาดาล เขาเพนียด ตารางแสดงพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ  

หน้าที่ 75 - 
77 
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 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง  
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

 (2) 2 

แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีข้อมูลประกอบดังนี้ 
- เขตการปกครอง ประกอบด้วย ข้อมูลตารางแสดงจำนวน
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. ของจังหวัดลพบุรี  

 
หน้าที่ 9 - 11 

ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ ตารางแสดง
จำนวนครัวเรือนของจังหวัดลพบุรี  

หน้าที่ 10 

- ข้อมูลการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ตารางแสดงจำนวนผู้มี
สิทธิ 
ออกเสียง (ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) สัญชาติไทย  

หน้าที่ 11 

- ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ประกอบด้วย ตารางแสดง
จำนวนประชากร ตารางแสดงช่วงอายุและจำนวนประชากร  

หน้าที่ 11 - 
13 

 
 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

 (2) 2 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีข้อมูลประกอบดังนี้ 
- ข้อมูลการศึกษา ประกอบด้วย ตารางแสดงจำนวน
สถานศึกษา (การศึกษาในระบบ) ตารางแสดงจำนวน
นักเรียน/นักศึกษา  
ในระบบโรงเรียน นอกระบบ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตาราง
แสดงจำนวนข้าราชการครู/อาจารย์ ในสถานศึกษาจำแนก
ตามวุฒิการศึกษา  

 
หน้าที่ 14 - 

17 

 - ข้อมูลสาธารณสุข ประกอบด้วย สถานบริการสาธารณสุข 
ตารางแสดงจำนวนสถานบริการ สาธารณสุขของภาครัฐ
และภาคเอกชนจำแนกรายอำเภอ ตารางแสดงจำนวน
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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 (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
บำรุงรักษาแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของ อบจ.ลพบุรี 
ตารางแสดงรายละเอียดสะพาน ที่อยู่ในสายทางในความ
รับผิดชอบ ของ อบจ.ลพบุรี ตารางแสดงรายละเอียดท่อ
ลอด – ท่อระบายน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.
ลพบุรี  
 

 
หน้าที่ 31 - 

47 

- ข้อมูลการไฟฟ้า ประกอบด้วย ตารางแสดงครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้ 

หน้าที่ 48 

 - ข้อมูลการประปา ประกอบด้วย ตารางกำลังผลิตและการ
ใช้น้ำประปา 

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
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ  

หน้าที่ 50 - 
51 
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 - ข้อมูลการปศุสัตว์ ประกอบด้วย ตารางแสดงครัวเรือนที่
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  

หน้าที่ 51 - 
52 

- ข้อมูลการบริการ ประกอบด้วย ตารางแสดงจำนวน
สถาบันการเงิน/ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าและตลาดสด 
ตารางแสดงข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  

หน้าที่ 52 - 
56 

  

 - ข้อมูลการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่
สำคัญของจังหวัดลพบุรี ตารางรายชื่อแหล่งท่องเที่ยว  

หน้าที่ 56 - 
59 

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

หน้าที่ 59 - 
62 

 - ข้อมูลการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย ตาราง
แสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ  

หน้าที่ 62 

 - ข้อมูลแรงงาน ประกอบด้วย ข้อมูลการมีงานทำ ข้อมูล
แรงงานต่างด้าว ข้อมูลแรงงานไทยในต่างประเทศ  
 

หน้าที่ 63 

- ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  ไม่มีการจัดทำ
ข้อมูลไว้ 

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

 (2) 2 

 - ข้อมูลประเพณีและงานประจำปี ประกอบด้วย งานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช งานประเพณีกำฟ้า งาน
ประเพณีชักพระศรี-อริยเมตไตรย งานเทศกาลกระท้อนหวาน
ของดีเมืองลพบุรี งานเทศกาลท่องเท่ียวทานตะวันบาน ฯลฯ 

หน้าที่ 64 - 
65 

- ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน ประกอบด้วย กลุ่มไทย
เบิ้ง กลุ่มมอญ กลุ่มลาวพวน กลุ่มจีน  

หน้าที่ 65 - 
66 

- ข้อมูลสินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ประกอบด้วย ตาราง
แสดงรายช่ือผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 

หน้าที่ 66 - 
72 
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 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

 (2) 2 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีข้อมูลประกอบดังนี้ 
- ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลลุ่มแม่น้ำที่
สำคัญ ตารางแสดงอ่างเก็บน้ำโครงการชลประทานพ้ืนที่
จังหวัดลพบุรี ตารางแสดงจำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติ ข้อมูล
ป่าไม้ ข้อมูลพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ตาราง
แสดงพื้นท่ีที่มีสภาพเป็นป่าจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม 
ข้อมูลภูเขา 

 
หน้าที่ 72 - 

78 
 

 

 (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

 (2) 1.83 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีข้อมูลประกอบดังนี้ 
- อบจ.ลพบุรี ได้ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ
จังหวัด เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน
และใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
รวมถึงมีการนำข้อมูล จปฐ. มาใช้ประกอบการพิจารณาใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ภาคผนวก) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกอบด้วย 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ 
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (3) 3 

 อบจ.ลพบุรี มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยกำหนด
รูปแบบวิธีการ คือ 
- อบจ.ลพบุรี ได้กำหนดรูปแบบ 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
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
          มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 
 

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

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

 (3) 0 

 - ไม่มีการนำข้อมูลด้านผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะมา
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 
 - การจัดการน้ำเสีย 
 - ด้านพลังงาน 
 - พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ จากสภาพปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต  
 

 
หน้าที่ 99 - 

108 

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

 (3) 3 
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  - เป็นการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ SWOT  

หน้าที่ 97 - 
98 

  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

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

 60 
(10) 

56.67 
10 

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

 
 

หน้าที่ 109 - 
111 

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

   

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

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

 (10) 8.50 
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
          ยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย มีความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และมี
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริหาร
จัดการด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ มีความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
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 
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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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
หน้าที่ 110 - 

111 

  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 (5) 5 

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

หน้าที่ 88 - 
91 



~ 144 ~ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

รายละเอียด
ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 
3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

 (5) 5 

กลยุทธ์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ของ อบจ.ลพบุรี แสดงให้
เห็นช่องทาง วิธีการ และเป็นภารกิจท่ีต้องทำตามอำนาจ
หน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นฯ  
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 ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

 (5) 5 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ เป็นนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนของ
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 กำหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ จุดยนืทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดงักล่าว 

 (5) 5 

การนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ด้าน 
10 แผนงาน ดังนี้ 
          ด้านที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ  จำนวน  2  แผนงาน   
78  โครงการ 
          ด้านที่ 2 ด้านบริการชุมชนและสังคม  จำนวน  6  
แผนงาน  64  โครงการ 
          ด้านที่ 3 ด้านบริหารทั่วไป  จำนวน  2  แผนงาน  
19  โครงการ 

หน้าที่ 115 - 
116 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
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 นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วยเป้าประสงค์ / 
ค่าเป้าหมาย//กลยุทธ์/แผนงาน 

หน้าที่ 109 - 
113 

รวมคะแนน  100 86.75 
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1. การสรุป
สถานการณ์  
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand Analysis)/Global  Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 
 

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

10 9.17 

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

หน้าที่ 295 - 
296 

2. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏบิัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้
เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร 
สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 
 

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

10 9.17 

- การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ ปี 2561 
1. มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติ รวม  159  โครงการ จำนวนเงิน  
611,299,200  บาท  
2. ไม่มีการวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงปริมาณ 
 
 
 

หน้าที่ 295 - 
296 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2564 
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3. การประเมิน 
ผลการนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

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

10 9.17 

 - การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ ปี 2561 
   มีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประเมินตาม
ยุทธศาสตร์ของ อบจ.ลพบุรี ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 
มีการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
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  
จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
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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 - มีการจัดทำผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กับ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ภาค ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

หน้าที่ 109 - 
113 

  

5. โครงการ
พัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

 
จำนวน 123 

โครงการ 
ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

60 
(5) 

60 
5 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

จำนวน 123 
โครงการ 

ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความชัดเจน
นำไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

จำนวน 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 

จำนวน 117 
โครงการ 

ร้อยละ 95 
ของโครงการ

ทั้งหมด 
 

(5) 5 
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5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย  
(1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศนูย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ำทางสงัคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเปน็เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผน่ดินที่มปีระสทิธิภาพ 

จำนวน 145 
โครงการ 

ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ท้ังหมด 
 

(5) 5 

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย 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 

จำนวน 145 
โครงการ 

ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ท้ังหมด 
 

(5) 5 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดทีไ่ด้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเปน็โครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึน้ที่
เป็นปัจจบุัน 
 

จำนวน 145 
โครงการ 

ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ท้ังหมด 
 

(5) 5 
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5.8 โครงการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
หรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิน่มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 

จำนวน 145 
โครงการ 

ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ท้ังหมด 
 

(5) 5 

5.9 งบประมาณ 
มีความ
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความ
ยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 
 

จำนวน 145 
โครงการ 

ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ท้ังหมด 
 

(5) 5 

 

5.10 มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได้ใน 
เชิงประจักษ์  
 
 

จำนวน 145 
โครงการ 

ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ท้ังหมด 

(5) 5 

 

5.11 มีการ
กำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และ
วัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator :KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ  
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์  
คาดว่าจะได้รับ) 
 
 

จำนวน 145 
โครงการ 

ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ท้ังหมด 
 

(5) 5 
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5.12 ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ   
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

จำนวน 145 
โครงการ 

ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ท้ังหมด 
 

(5) 5 

 

รวมคะแนน 100 96.51 
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